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บทนํา 
 
 
การกาํกับดูแลกิจการที�ดี เป็นแนวทางที�บริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) เชื�อมั�นและนํามาใช้เป็น

นโยบายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซึ� งคณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัยิ�งต่อการบริหารงานของบริษทั โดยเป็นผูก้าํหนด

นโยบายการบริหารกิจการ รวมทั�งระบบการกาํกบัดูแล เพื�อใหด้าํเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรตั�งแต่ปี ���� และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

 

เนื�องจากพฒันาการดา้นสงัคมและธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสังคมโลกที�พยายาม

กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการที�เป็นมาตรฐานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี เพื�อสร้างความ

เชื�อมั�นให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและสนบัสนุนการเติบโตอย่างย ั�งยืน คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับปรุงนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของแนวคิดขา้งตน้  

 

ความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามองค์ประกอบต่างๆ ที�ไดก้าํหนดขึ�นนั�น จะช่วยใหก้ารดาํเนินงาน

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�วางไว ้บนแนวทางของการดาํเนินธุรกิจที�ยดึมั�นในความถูกตอ้งและโปร่งใส รวมทั�ง

เป็นการปลูกฝังใหพ้นกังานทั�งองคก์รมีความตระหนกั และมีจิตสาํนึกในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึง

มาตรฐานการจดัการที�ดี  ที�เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอยา่งมั�นคงและยั�งยนืแก่บริษทั  ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจและเป็นที�ยอมรับมากขึ�นทั�งในประเทศและระดบัสากล อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั

ทุกฝ่าย รวมทั�งสงัคมและประเทศชาติ 

 

 

 

 

 (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 
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สารบัญ 
 

 

1. สิทธิของผูถ้ือหุน้ 1  

2. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 3  

3. การคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 5  

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 5  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 7



   

 

1 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัให้ความสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยสิทธิขั�นพื�นฐานต่าง  ๆที�ผูถื้อหุน้ของบริษทัพึงไดร้ับมีดงันี�  

 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื�อ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัไดแ้ต่งตั�งให้บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหน้าที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์

ของบริษทั เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 

—  สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  

 บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อปฏิบติัให้

สอดคล้องกับที�กฎหมายกําหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิ� แก่ผู ้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งคาํถามเกี�ยวกบับริษทัล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้นตามที�

คณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระที�ตอ้งการนาํเขา้ที�ประชุม หรือคาํถามที�ตอ้งการให้ตอบใน

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหน้าอย่างน้อย � เดือนก่อนวนัสิ�นสุดรอบปีบญัชี และกาํหนดสัดส่วนของการถือหุ้นในการเสนอ

วาระไม่นอ้ยกว่าร้อยละ � ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ช่องทางและช่วงเวลาในการ

รับเรื�องใหผู้ถ้ือหุ้นทราบผา่นทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะแสดงรายละเอียดขั�นตอนการเสนอ

วาระการประชุม รวมทั�งการเสนอคาํถามล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) 

 
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั�งการแสดงความคิดเห็น

และซกัถามในที�ประชุม เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทัไดก้าํหนด วนั เวลา 

และสถานที�ในการประชุมที�สะดวกต่อการเดินทาง และแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยผูถ้ือหุ้นไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการ

เขา้ร่วมประชุมดงันี�  
 

ก่อนวนัประชุม 
 

ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหน้าตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samartdigital.com) ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อย

กว่า �� วนั เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ โดยมอบหมาย

ให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัด

ประชุมในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซตใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม � วนั หรือ �� 

วนัในบางกรณี ซึ� งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนังสือนัดประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั�งแนบเอกสารที�เกี�ยวข้อง              

ที�มีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ และประกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพ์

ติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า � วนัและล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า � วนัก่อนวนัประชุมตามที�กฎหมายกาํหนด  
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สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะพยายามติดต่อกบั    

นกัลงทุนสถาบนั เพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ทั�งนี�  เพื�อความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 

วนัประชุมผูถื้อหุ้น 
 

บริษัทกาํหนดให้มีขั�นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก สิทธิและความ        

เท่าเทียมของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั โดยในการลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุม บริษทัจดัให้มีเจา้หน้าที�และเทคโนโลยีที�เหมาะสม

และเพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า � ชั�วโมง ในการ

ประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร รวมทั�งผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดเ้ขา้

ร่วมการประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในที�ประชุม โดยประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม          

จะแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมประชุม และชี�แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ก่อนเริ�มประชุม และดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระอื�นนอกเหนือจาก

ที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถ้ือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

และตรวจนับคะแนนเสียงพร้อมทั�งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั�งเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

คณะกรรมการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและ

ซกัถาม ทั�งในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั�งไดมี้การบนัทึกประเด็นซกัถาม

และขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 
 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีการแจง้มติที�ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการ

ถดัไป โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั�งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจดัทาํรายงานการ

ประชุมที�ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม คาํชี� แจงที�เป็นสาระสําคญั คาํถาม คาํตอบหรือ

ขอ้คิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถว้น ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายใน�� วนั

นบัแต่วนัประชุม พร้อมทั�งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 

 สิทธิในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการ รวมทั�งการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  กาํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

หนึ�งในสาม (�/�) และใหมี้การเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้�ตอ้งออกตามวาระ

สามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งได ้ ซึ� งผูถื้อหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี�  

- ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 

- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมด เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

- บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 
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นอกจากการแต่งตั�งกรรมการแลว้ ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
นอกจากนั�น ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทุกครั� ง บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยดว้ย ทั�งนี�  บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการแต่ละท่าน   

ที�เสนอเขา้รับการเลือกตั�ง พร้อมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที�มีขอ้มูล

เพียงพอที�ผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

 บริษทัไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถ้ือหุ้น

พิจารณาอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�เสนอเขา้รับการ

แต่งตั�ง รวมทั�งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได ้

 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทันเวลา    

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนาํขอ้มูล

ที�สาํคญั รวมทั�งข่าวสารต่างๆที�เป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) 

 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร 

 บริษทัมีการจดัสรรกาํไรให้กับผูถ้ือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบริษทัและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของ

บริษทั รวมทั�งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

กาํหนดจ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันั�นๆ ดว้ย 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

บริษัทตระหนักถึงหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม       

และมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน           

การรับส่วนแบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยา่งสมํ�าเสมอและทนัเวลา 

โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ�งหุน้ต่อหนึ� งเสียง และกรณีที�ผูถ้ือหุน้

ประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถระบุ

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค์ พร้อมทั�งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบั 

ชื�อและประวติัของกรรมการอิสระของบริษัท เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทั�งระบุถึงเอกสาร 

หลกัฐาน และวิธีการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนั�น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดจ้ดัให้มี

การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั�งกรรมการ บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการ
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แต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดัประชุม 

โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจกเอกสารเพิ�มเติม  ในที�ประชุมซึ�งจะ

เป็นการลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

 

การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลที�จะ

ทราบข้อมูล และนาํระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึง

ขอ้มูลของบริษทัให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนี�  บริษทัไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคน

รับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ และการ

ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง และห้ามมิให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ื�นในทางมิชอบ และหลีกเลี�ยงหรืองด

การซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง � เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลที�สาํคญัที�มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง 

บริษทั และไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าที�ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัและสัญญาซื�อ

ขายล่วงหน้า ทั�งของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี�อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 

รวมถึงนิติบุคคลซึ�งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยให้นบั

รวมคู่สมรสหรือผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั�นต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

อนัเนื�องมาจากการซื�อ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน � วนัทาํการนบัแต่วนัที�เกิดรายการ รวมทั�งบทกาํหนดโทษ

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ����  

โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้ง

แจง้ให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ เพื�ออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) นอกจากนั�น บริษทัยงั

กาํหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื� อขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทุกครั�ง  
 

ในกรณีที� เกิดรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน              

และผูที้�เกี�ยวข้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ 

แนวทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัทุกครั� งก่อนทาํรายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระ

ที�เกี�ยวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน นอกจากนี�  บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัหรือบริษทัย่อยทาํกบับุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual Report) 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�)  
 

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทั

ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รยึดถือปฏิบตัิ ซึ� งคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทาํหน้าที�ติดตามดูแลการปฏิบติั   

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 
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3. การคํานึงถึงผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกําไร

ให้กบับริษทั ซึ� งส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัได ้บริษทัจึงไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี�  ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัที�ครอบคลุมถึง

สิทธิ และผลประโยชน์ที�ผู ้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั�วถึง การจดัให้มีช่องทางสําหรับให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถ               

ส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับบริษทัได้ ซึ� งได้แสดงรายละเอียดไวใ้น         

คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบติัและได้เผยแพร่คู่มือดงักล่าวไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.samartdigital.com) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั�งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั�วไปที�สําคัญที�เกี�ยวกับธุรกิจ      

และผลประกอบการของบริษทัที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อย่างทั�วถึงและเท่าเทียมกนั 

และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทั รวมทั�งทิศทางการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื�อให้ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวข้องได้รับทราบ         

ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) 

รายงานประจาํปี (Annual Report) การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 
 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ

ความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทั�งนี�  คณะกรรมการไดด้าํเนินการต่างๆ เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  
 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของ    

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี� 
 

- รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการจดัทาํรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) 

ที�มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอที�จะสะทอ้นให้

เห็นการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั� งการปฏิบัติหน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัท               

และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นตน้  
 

-    เวบ็ไซตข์องบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่าในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที�สะดวก 

รวดเร็ว ผูถื้อหุน้และผูที้�เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเชื�อถือ ดงันั�น

คณะกรรมการจึงไดดู้แลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบับริษทัไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) ทั�ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เช่น นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ จริยธรรม

ธุรกิจ ข่าวที�บริษทัเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั�งรายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 

��-�) ซึ�งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
 



   

 

6 

-  นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั�งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื�อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษัทกับผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั กิจกรรม   

จดัการลงทุน (Road show)  การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั�งนี�  ผูล้งทุนสามารถติดต่อ

หน่ วยงานดังกล่าวได้ที�หมายเลขโทรศัพท์ �-����-���� หรือ ที�  www.samartdigital.com หรือที� อี เมล์  InvestorRelations                  

@samartdigital.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบติั ดงันี�  

จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 

2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทกุกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั�ง 

5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 

6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 

7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื�อขายหุ้น        

ที�บริษทัไดก้าํหนดไว ้

 

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที�ภายใต้ขอ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 

บริษทัยงัไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป   

โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเพื�อชี�แจงและเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูลต่างๆ 

 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่  

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รวมทั�งการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ    

และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มี

คุณสมบติัตามที�ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผดิชอบเพิ�มขึ�น ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ

จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองและ

เสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั   

 
ทั�งนี�  บริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั�งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 

(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) ของบริษทั 

 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน   

ที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชี    

ที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั�ง      
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มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกที�มี

ความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัที�ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของ

รายงานทางการเงินอีกดว้ย  
 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้� งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจไดว่้าการ

บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น และเพื�อใหท้ราบจุดอ่อน เพื�อป้องกนั 

มิให้เกิดการทุจริตหรือดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั ในการนี�  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ� งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั�งไดแ้สดงความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปี นอกจากนั�น คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงินไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual Report) ของบริษทัดว้ย  

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัควรประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการทาํงาน

ที�โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั�งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย ดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการ หรืออื�นๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด โดยคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกวา่  � คน ประกอบดว้ย 

ประธานกรรมการ และกรรมการอื�น โดยมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ซึ� ง

ในจาํนวนดงักล่าวมีกรรมการอิสระ อยา่งน้อย � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และตอ้งไม่นอ้ยกว่า � คน นอกจากนั�น 

กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�น ที�อยูใ่นราชอาณาจกัร  

 

5.2 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. มีคุณสมบตัิที�ไม่ขัดต่อพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. ���� หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง       

ตลอดจนข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั�งขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั 

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

3. มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชนสู์งสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม 

4. เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

5. เป็นผูมี้ความซื�อสตัยสุ์จริต  

6. เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ที� 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ �.� ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั ทั�งนี�  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

� ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมหรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี              

ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า � ปีก่อนได้รับ         

การแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ         

ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า �,���,��� บาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน             

ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ

บริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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5.3 วาระการดํารงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. ���� คือ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง � ใน � โดยให้กรรมการคนที�อยู่

ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทั�งนี�  กรรมการอิสระ

สามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน � วาระ เวน้แต่จะไดร้ับมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งยิ�ง และการดาํรงตาํแหน่งเกิน

วาระที�กาํหนดมิได้ทาํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั�งต้องไดรั้บอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั    

และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

 

5.4 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 
 

5.4.1 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ     

ผูถื้อหุ้นโดยรวม ดงันั�น เพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการอิสระตาม

ความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  

 

5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ 

บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด ซึ�งในจาํนวน

ดงักล่าวมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด และไม่น้อยกว่า � คนที�มีความเป็นอิสระ

อย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื�นใด โดยมีส่วนร่วมในการ

กาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

และเพื� อ ให้ เกิ ดค วามสม ดุลใน อําน าจก ารดําเนิ น งาน  บ ริษัท ได้แยก ตําแห น่ งป ระธาน ก รร มก ารและ                    

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ 

 

5.4.3 บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร 
 

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทาง    

ที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชนข์องบริษทั 

และบริษทัในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตย์

สุจริต ทั�งนี�  ให้รวมถึงการดูแลใหก้ารดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ 

มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี�  
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1. ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที�ประชุม 

ผูถื้อหุน้ รวมทั�งการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั�งกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธที์�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสยัทศัน ์และภารกิจของบริษทัทุกปี 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทั 

5. พิจารณาแต่งตั� งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

รวมทั� งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที�นําเสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพื�อนาํเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตั� งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื�อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายใน   

ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว ้ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื  

7. พิจารณาแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั รวมทั�งพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

ของฝ่ายบริหารที�เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัให้มีการทาํงบการเงิน ณ วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือชื�อเพื�อรับรอง      

งบการเงินดังกล่าว เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู ้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจําปี               

เพื�อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมที�เสนอโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี                

เพื�อพิจารณาอนุมติั 

10. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมทั�งดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี�ยง  

11. กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้เชื�อมั�นไดว่้าบริษทั

ไดมี้ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหน้าที�ในการแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคล       

ที�เกี�ยวข้องไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวข้อง        

กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผู ้นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานที�

กาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี�ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียง � ฝ่ายเท่ากนั 
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บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน             

โดยมีประธานเจา้หน้าที�บริหาร ทาํหน้าที�เป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัในการบริหารจดัการ 

โดยครอบคลุมเรื�องต่างๆ  ดงันี�   

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทั

เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั 

เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธี

ปฏิบติัของบริษทั เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินงานใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที�ประชุม  

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารนั�น จะไม่มีลักษณะ   

เป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารหรือผูร้ับมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าที�

บริหาร สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย 

และหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว ้โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุม         ผูถ้ือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด  

 

5.5 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 

— นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 

 เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที�ในฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย

ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน � บริษทั  

—  นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของผู้บริหารระดับสูง 

  คณะกรรมการบริษัท ได้กาํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหาร

ระดับสูง โดยกําหนดให้ก่อนที�ผู ้บริหารท่านใดจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น จะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมัติ ท ั�งนี�  ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอย่าง

เดียวกบับริษทั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  
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5.6 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

            การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�สรรหา 

คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั พร้อมทั�งพิจารณาผลตอบแทน

ให้เหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที�ตําแหน่ง

กรรมการว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคล

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการโดยใชฐ้านขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ประกอบการ

พิจารณา รวมทั�งดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑที์�กาํหนด โดยพิจารณา ถึง

คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง

ของคณะกรรมการ และพิจารณาทกัษะความเชี�ยวชาญที�จาํเป็นที�ยงัขาด เพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั ยกเวน้กรณีที�มีการแต่งตั�งกรรมการเขา้ใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

เพื�อพิจารณาก่อนที�จะนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั�งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับ

คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผูถื้อ

หุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ท ั�งหมดเลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั�งนี� สําหรับการเลือกตั�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระที�

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ   ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั�น คณะกรรมการ

บริษทัยงัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยขึ�นเพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบ หรือ

พิจารณาเรื� องต่างๆ    ที�สําคัญต่อบริษัท ซึ� งประกอบด้วยคณ ะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน ทั�งนี�  สําหรับการคดัเลือกกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว 

จะตอ้งผ่านขั�นตอนการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา  

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

            คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทั�งภายในและภายนอกที�มีทกัษะความเป็นผูน้าํ มี

ความสามารถในการบริหารจดัการองค์กร และมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะสําคญัของผลิตภณัฑ์และการ

บริการของบริษทัเป็นอยา่งดี เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั�ง 

 

แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�มี

ตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลง ซึ�งนอกจากบริษทัจะตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา 

คดัเลือก และเสนอบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแล้ว บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอด

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ�น โดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมและมีศกัยภาพในการปฏิบตัิหนา้ที�ในตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารดงักล่าว และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งได้ในอนาคต ทั�งนี� เพื�อสร้างความ

เชื�อมั�นใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังานว่าการดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที  
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการ และผูบ้ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งโปร่งใส 

และมีคุณธรรม ปฏิบติัหน้าที�ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื�อ

ประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับกรรมการ 

และผูบ้ริหาร ดงันี�   

1. ปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

2. ดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยความซื�อสตัย ์ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 

3. ปฏิบติัหนา้ที�ของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของความถูกตอ้ง 

5. ปฏิบติัหน้าที�โดยหลีกเลี�ยงความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื�อให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในกิจการที�กระทาํกบับริษทั หรือในกิจการที�มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

ทั�งนี�ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

7. รักษาข้อมูลที�เป็นความลบัของบริษทัและผูมี้ส่วนได้เสียไม่ให้รั�วไหลไปยงับุคคลที�ไม่เกี�ยวข้อง ซึ� งอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

บริษทัได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ        

ที�เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบตัิที�ตอ้งการไวไ้ด ้

กรรมการที�ไดร้ับมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทน

เพิ�มตามปริมาณความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ� น ซึ� งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนในเบื�องตน้  แลว้นาํขอ้มูลที�ไดเ้สนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั ทั�งนี� บริษทัได้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้น

รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) ของบริษทั 

 

5.8 การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ 
 

5.8.1 การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัมีส่วนในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

ทิศทางการดาํเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั รวมทั�งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน มาตรการบริหารความเสี�ยง ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และ

งบประมาณที�กาํหนดไวอ้ย่าง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่

กิจการและความมั�นคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์

ของบริษทั และบริษทัในเครือ โดยยดึหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งนี�  ใหร้วมถึง

การดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
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ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                    

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
 

5.8.2 การแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย  

เพื�อกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และช่วยแบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัต่อบริษทั โดยคณะกรรมการ

ชุดย่อยของบริษทัมีทั�งหมด � คณะ ดงันี�  
 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ที�ได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือที�ประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � คน  
 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็น

บริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ตามภารกิจที�ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่าง

เพียงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ใน

การสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 

56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท้ี�มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบ    

รายนั�นต้องระบุคุณสมบติัดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบ        

ที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 
 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่

เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการ

ดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิได้ทาํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั�งต้องได้รับการอนุมัติจาก         

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

 



   

 

15 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั�ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อประกอบความเห็นต่อ           

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง  

6. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทั�งนี�  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั       

โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    

8. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

2) คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิ

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  ทั�งนี�  กาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร

โดยตาํแหน่ง   
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากาํหนดกลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และ

อาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัที�ได้

กาํหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัก่อนเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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4. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื�อ

เสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั

เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5.    มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมการผูกพนับริษทัตามขอบเขตที�กําหนดไวใ้นนโยบายและ

ระเบียบวิธีปฏิบตัิของบริษทั เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

6. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั�น จะไม่มีลกัษณะ

เป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์        

ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์

ที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

3) คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ   
 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจาํนวนหนึ� งของบริษัท และ/หรือผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั� งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธาน

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั�งนี�  กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ�ง   
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยที�บริษทั

จดัตั� งขึ� น รวมทั� งผู ้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี 

สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ขอ้พึงปฏิบติัที�สําคญัๆ ของบริษทั ตามหลกัการกาํกับ

ดูแลกิจการที�ดี 

3. ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบตัิงานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 

4. เสนอแนะข้อกําหนดที� เกี�ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที� ดี             

แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

5. ดูแลใหห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท พร้อม

ความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 



   

 

17 

4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี    

โดยให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูก

เลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดโ้ดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทั สาํหรับการแต่งตั�งกรรมการ

ทดแทน ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกกรรมการ 

และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาแต่งตั�งต่อไป  
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1.     สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ

กรรมการบริษทั เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น

เพื�อพิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลงเนื�องจากครบวาระ และในกรณีอื�นๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ของบริษทั ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีที�มี

ตาํแหน่งว่างลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั รวมทั�ง

กาํหนดหลกัเกณฑ ์ในการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สําหรับ

กรรมการในคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร

และผูบ้ริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัและภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึ�นเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั 

5. พิจารณากลั�นกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆของบริษทั 

6. กลั�นกรองและตรวจสอบรายชื�อผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ว่าไม่ไดเ้ป็นผูที้�ถูกขึ�นบญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายชื�อที�หน่วยงานเหล่านี�จดัทาํขึ�น 

7. ในกรณีที�มีการเสนอชื�อกรรมการที�พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ควรนาํเสนอผลงาน 

(Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้ถือหุ้นให ้          

ผูถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 
 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   
 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทั เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณา

แต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั�งแรกหลงัจาก

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี� ยงที�สําคัญ 

พร้อมทั�งกาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสี�ยงนั�น 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิในส่วนงาน

ต่างๆตามความรับผดิชอบ 

3. กาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบติั

ตามมาตรการเหล่านั�น 

4. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่การสาํรวจความเสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั�นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

5. สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเสี� ยงให้เกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องทั�วทั�งองค์กร และ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 

6)   คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 
 

คณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยืน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัและ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ        

เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนืใหม่ทุกปีในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งแรกหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรง

ตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 
 

1.  กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดําเนินงานเพื�อการพัฒนาอย่างย ั�งยืนที�

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั�งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทั 

�.    ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัเพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

พฒันาเพื�อความย ั�งยนื 

�.    กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของ

การดาํเนินการตามนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

4.  รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

 

5.8.3 การประชุมคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ � ครั� ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตาม

ความจาํเป็นโดยหน่วยงานเลขานุการบริษทั ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้กรรมการแต่ละ

ท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ�งในหนงัสือเชิญประชุมมี

การกาํหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทั ได้

จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรรมการ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย � วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อน

เขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า � วนัก่อน

วนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนั�น หากกรรมการท่านใดประสงคที์�จะเสนอเรื�องเข้าสู่วาระการ
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ประชุมก็สามารถกระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอ

เพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระเรื�องอื�นๆ 
 

นอกจากนั�น คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการมีจาํนวนองค์ประชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�

คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการว่าตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

 

5.9 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 

 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงาน เพื�อให้ฝ่าย

บริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความมั�นใจว่าระบบการควบคุมที�มีอยู่นั�นมีการปฏิบติัจริงอย่างสมํ�าเสมอและเป็นไป

อย่างเหมาะสม รวมทั�งคน้หาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพฒันาระบบการดาํเนินงานที�มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที�ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที�และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

นอกจากนี�  การมีระบบควบคุมภายในที�ดี จะช่วยให้บริษทัรับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนภยั

ล่วงหนา้ รวมทั�งลดความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้
 

ระบบการควบคุมภายในที�บริษทัไดก้าํหนดขึ�น สอดคลอ้งกับแนวทางการจดัการระบบควบคุมภายในที�

กําหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุม

ด้าน อ งค์ก ร แ ล ะส ภ าพ แ วด ล้อ ม  (Organizational and Control Environment) ก าร บ ริ ห าร ค วาม เสี� ย ง  (Risk 

Management) การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 

(Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 

 

5.10 การบริหารความเสี�ยง 
 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้ทนัต่อสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

การเมือง รวมทั�งผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซึ� งนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงักล่าวไดร้วมถึง

มาตรการในการป้องกนัและจดัการกบัความเสี�ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee) คอย

ดูแลและติดตามความเสี�ยงตามแผนที�วางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่าง  ๆดงันี�  
 

1. การกําหนดแผนการบริหารความเสี� ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลักของ 

บริษทั และความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น เพื�อให้แผนงานการบริหารความเสี� ยง

สอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

2. การจดัการความเสี�ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี�ยงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานที�รับผิดชอบจะได้

จดัลาํดบัความสําคญัของความเสี�ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที�ความเสี�ยงดงักล่าวจะมี             

ต่อองค์กร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกับความเสี�ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสี�ยงตามมาตรการลดความเสี�ยงดงักล่าว 

3. มาตรการบริหารความเสี�ยงขา้งต้นจะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง ซึ� งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยจะมีการจดัประชุม               

ทุกไตรมาส เพื�อติดตามและทบทวนผลการดําเนินการจดัการความเสี� ยงดังกล่าว โดยหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในจะทาํการติดตามและสอบทานการจดัการความเสี�ยงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงาน 

เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที�บริษทัไดต้ั�งไว ้
 

นอกจากการบริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวข้างตน้แลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั�งกาํหนด

มาตรการในการบริหารความเสี�ยง เข้าเป็นส่วนหนึ� งในการวดัประเมินผลงานของพนักงาน ทั�งในระดับปฏิบติัการและ

ระดบับริหาร เพื�อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก การฝึกอบรมดงักล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และหลกัปฏิบติัในการบริหาร

ความเสี�ยงขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้สืบไป 

 

5.11 การประเมินคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษัท 
 

5.11.1     การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั�งคณะ และรายบุคคล 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดใหมี้การประเมินตนเองของกรรมการทั�งคณะและรายบุคคล

เป็นประจาํทุกปี เพื�อประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ทั� งยงัมีการพิจารณาทบทวน 

ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบตัิหน้าที�ของ

คณะกรรมการบริษทั อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยจะนาํผลการประเมินที�ไดไ้ป

พิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 

5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย           

เป็นประจาํทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความย ั�งยนื จะประเมินใน

หวัขอ้ที�เกี�ยวกบัโครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที�

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั�งการพฒันาและการฝึกอบรม สาํหรับการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวขอ้ที�เกี�ยวกับโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการการ

ประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การพฒันาและการ

ฝึกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพนัธ์กบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร เพื�อนําผลการประเมินที�ได้ไปพัฒนาการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย          

แต่ละคณ ะให้ มีประสิทธิภาพยิ�งขึ� น และเป็นไปตามหน้าที�  ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจาก     

คณะกรรมการบริษทั 

 

5.11.3 การประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที�

บริหารเป็นประจาํทุกปี ในหวัขอ้ที�เกี�ยวกบัความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ การวางแผน

และผลปฏิบติัทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน       

การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร การสืบทอดตาํแหน่ง ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมทั�ง

การกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  
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5.11.4 การประเมินเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั  

เป็นประจาํทุกปี ในหัวข้อที�เกี�ยวกับทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) การติดต่อและประสานงาน การจดัเก็บเอกสาร การจดัประชุม รวมทั�งการ

กาํกบัดูแลกิจการ เพื�อนาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของเลขานุการบริษทัใน

การกาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบต่าง  ๆของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

 

5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
             

การพฒันากรรมการ 

บริษัทกาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั� งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ โดยจดัให้มีคู่มือ

กรรมการ เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการใหม่ รวมทั�งการจดัให้มีการแนะนาํ

ลกัษณะของธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน

ดา้นต่างๆ ของบริษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและจริยธรรมธุรกิจ 

ทั�งนี�  คู่มือกรรมการของบริษทั ไดค้รอบคลุมในเรื�องต่างๆ ดงันี�  

- ขอ้มูลเกี�ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

- ขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

- ภาระหนา้ที� และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

- นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 

 นอกจากนั�น เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ  บริษทัยงัได้สนับสนุนให้

กรรมการได้เขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รวมทั�งหลกัสูตรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั ซึ�งจดัโดย IOD 

          

 การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่

ไปกบัการเพิ�มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น  

อีกทั�ง เป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ใน

สายวชิาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัใหส้ามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมธุรกิจที�

ดาํเนินการทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

5.13 เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก ผูที้�มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที�เหมาะสม

เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งเป็นเลขานุการบริษทั โดยมีบทบาทหน้าที�และ

ความรับผิดชอบ ดงันี�  
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1. ปฏิบติัหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั�งให้คาํแนะนําแก่กรรมการเกี�ยวกับขอ้บงัคบัของบริษทั 

และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุ้น 

รวมทั�งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ /  

ผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถ้ือหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั�งจดัส่งสาํเนา

รายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน � วนัทาํการนบัแต่วนัที�

บริษทัไดรั้บรายงานนั�น 

 

ในกรณีที�เลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที�ได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาแต่งตั�งภายใน �� วนันับแต่วนัที�เลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที� และ

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�แทนในช่วงเวลาดงักล่าว 


