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บทนํา 

 
 
การกาํกับดูแลกิจการทีดี เป็นแนวทางทีบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) เชือมนัและนํามาใช้เป็น

นโยบายสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซึงคณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัยิงต่อการบริหารงานของบริษทั โดยเป็นผูก้าํหนด

นโยบายการบริหารกิจการ รวมทงัระบบการกาํกบัดูแล เพอืให้ดาํเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรตงัแต่ปี  และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

 
เนืองจากพฒันาการดา้นสงัคมและธุรกิจทีเปลียนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสังคมโลกทีพยายาม

กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการทีเป็นมาตรฐานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือสร้างความ

เชือมนัให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและสนับสนุนการเติบโตอยา่งยงัยืน คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับปรุงนโยบายการกาํกับ

ดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของแนวคิดขา้งตน้  

 

ความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตามองคป์ระกอบต่างๆ ทีไดก้าํหนดขึนนนั จะช่วยให้การดาํเนินงาน

บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว ้บนแนวทางของการดาํเนินธุรกิจทียดึมนัในความถูกตอ้งและโปร่งใส รวมทงั

เป็นการปลูกฝังใหพ้นกังานทงัองคก์รมีความตระหนกั และมีจิตสาํนึกในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจซึงแสดงใหเ้ห็นถึง

มาตรฐานการจดัการทีดี  ทีเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมนัคงและยงัยืนแก่บริษทั  ซึงจะเป็นประโยชน ์    

ต่อการดาํเนินธุรกิจและเป็นทียอมรับมากขึนทงัในประเทศและระดบัสากล อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ผลประโยชน์

ร่วมกนัทุกฝ่าย รวมทงัสงัคมและประเทศชาติ 

 

 

 

 

 (นายปิยะพนัธ์ จมัปาสุต) 

                                                                                                                  ประธานกรรมการ 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัใหค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย โดยสิทธิขนัพนืฐานต่าง  ๆทีผูถื้อหุน้ของบริษทัพงึไดรั้บมีดงันี 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัไดแ้ต่งตงัให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง

บริษทั เพอือาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้น ในการดาํเนินการเกียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

  สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้า  

บริษทัตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี และเพือปฏิบัติให้

สอดคลอ้งกบัทีกฎหมายกาํหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพือให้

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเกียวกบับริษทั

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยผูถื้อหุน้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุม

ผูถื้อหุ้นตามทีคณะกรรมการกาํหนด โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระทีตอ้งการนําเขา้ทีประชุม หรือคาํถามที

ตอ้งการให้ตอบในทีประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหนา้อย่างน้อย  เดือนก่อนวนัสินสุดรอบปีบญัชี และกาํหนดสัดส่วน

ของการถือหุน้ในการเสนอวาระไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั โดยบริษทั

จะแจง้ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรืองใหผู้ถื้อหุ้นทราบผา่นทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และจะแสดงรายละเอียดขนัตอนการเสนอวาระ การประชุม รวมทังการเสนอคาํถามล่วงหน้าไวบ้นเวบ็ไซต์ของ

บริษทั (www.samartdigital.com) 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืน        

เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทงัการแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามในทีประชุม เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม บริษทั

ไดก้าํหนด วนั เวลา และสถานทีในการประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า โดย        

ผูถื้อหุ้น ไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงันี 

ก่อนวนัประชุม 

ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทไดแ้จ้งกาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ    

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samartdigital.com) ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

ไม่นอ้ยกวา่  วนั เพอืเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ 

โดยมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็น

ผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมในรูปแบบเอกสารทีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัทีปรากฏบนเวบ็ไซตใ์หก้บัผูถื้อหุ้น ล่วงหนา้ก่อน

วนัประชุม  วนั หรือ  วนั ในบางกรณี ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนังสือนัดประชุม    

ไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม 

พร้อมทังแนบเอกสารทีเกียวขอ้งทีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น และ

ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกวา่  วนัและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนัก่อน 

วนัประชุมตามทีกฎหมายกาํหนด  
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สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะพยายามติดต่อกบันกัลงทุน

สถาบัน เพือประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ทังนี เพือความสะดวก             

ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทักาํหนดให้มีขนัตอนในการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมของ   

ผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยในการลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุม บริษทัจดัให้มีเจา้หนา้ทีและเทคโนโลยีทีเหมาะสมและ

เพียงพอเพืออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกวา่  ชวัโมง ในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร รวมทงัผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุม เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในทีประชุม โดยประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธาน             

ทีประชุมจะแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมประชุม และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง    

ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริมประชุม และดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุไวใ้นหนังสือนดัประชุม โดยไม่มีการ

เพิมวาระอืนนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใชใ้น

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียงพร้อมทงัเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทงั

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทงัในเรืองทีเกียวขอ้งกับวาระการประชุมและเรืองการ

ดาํเนินงานของบริษทั รวมทงัไดมี้การบนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีการแจง้มติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป 

โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทงัทีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดทาํรายงานการ

ประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม คาํชีแจงทีเป็นสาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบ

หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุปอยา่งครบถว้น ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ภายใน  วนันับแต่วนัประชุม พร้อมทงัเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.samartdigital.com) เพือให้ผูถื้อหุ้น

สามารถตรวจสอบได ้

 สิทธิในการเลือกตงัและถอดถอนกรรมการ รวมทงัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  กาํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

หนึงในสาม ( / ) และให้มีการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูที้ตอ้ง

ออกตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงได้  ซึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตงั

กรรมการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 
- ผูถื้อหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อเสียงหนึง 
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมด เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั   

เกินกวา่จาํนวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
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นอกจากการแต่งตงักรรมการแลว้ ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนผู ้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ     
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

นอกจากนนั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมตัิ

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย ทงันี บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเกียวกบักรรมการ

แต่ละท่านทีเสนอเข้ารับการเลือกตัง พร้อมทังรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ยทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

บริษทัไดก้าํหนดให้มีวาระการแต่งตงัผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง พร้อมทงัแนบรายละเอียดเกียวกบัผูส้อบบญัชีทีเสนอ

เขา้รับการแต่งตงั รวมทงัรายละเอียดเกียวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถื้อหุ้นสามารถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมาํเสมอและทันเวลา    

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนาํขอ้มูล    

ทีสาํคญั รวมทงัข่าวสารตา่งๆทีเป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.samartdigital.com) 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไร 

บริษทัมีการจดัสรรกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยูก่บัแผนการลงทุนและ

การขยายธุรกิจของบริษทั รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 

อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรทีเกิดขึน          

ในบริษทัหรือในบริษทัยอ่ย ให้ขึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการวา่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่

เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทังความจําเป็นและความ

เหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษทัตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทงัรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมี

นโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วน

แบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยา่งสมาํเสมอและทนัเวลา โดยใน

การประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และกรณีทีผูถื้อหุ้น

ประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบทีผูถื้อหุ้นสามารถระบุ

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์พร้อมทงัแนบรายละเอียดเกียวกบั

ชือและประวตัิของกรรมการอิสระของบริษทั เพือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทงัระบุถึงเอกสาร 

หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุม นอกจากนนั ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดจ้ดัให้

มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตงักรรมการ บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นใน

การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุในหนงัสือนดั

ประชุม โดยไม่มีการเพิมวาระการประชุมนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิมเติม           

ในทีประชุมซึงจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

การกํากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคลทีจะทราบ

ขอ้มูล และนาํระบบการเขา้รหัสมาใช ้เพือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล

ของบริษัทให้กับพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี บริษัทได้กาํหนดให้พนักงานทุกคน

รับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ และการ

ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาวา่จา้ง และห้ามมิให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พอืประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้นในทางมิชอบ และหลีกเลียงหรือ

งดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง  เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลทีสาํคญัทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั และไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ทีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัและสัญญา 

ซือขายล่วงหน้า ทงัของตนเอง คู่สมรสหรือผูที้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึงบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของนิติบุคคลดงักล่าว 

โดยให้นับรวมคู่สมรสหรือผูที้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนนัต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญา

ซือขายล่วงหน้า อนัเนืองมาจากการซือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน  วนัทําการนับแต่วนัทีเกิดรายการ 

รวมทงับทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

โดยหากมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้

ให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ เพืออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

และสัญญาซือขายล่วงหน้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) นอกจากนนั บริษทัยงั

กาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ริหารในการประชุม              

คณะกรรมการทุกครัง  
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ในกรณีทีเกิดรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูที้

เกียวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ        

แนวทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการ และ/

หรือทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัทุกครังก่อนทาํรายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระ   

ทีเกียวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน นอกจากนี บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายการทีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยทาํกบับุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี  

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางเพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัได้

แจ้งแนวปฏิบติัดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบติั ซึงคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบตัิ        

ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคับ ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอย่างสมาํเสมอและ

เคร่งครัด 

3. การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ทีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบั

บริษทั ซึงส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัได้ บริษทัจึงไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี ตลอดจนสังคมและสิงแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิทีครอบคลุม

ถึงสิทธิ และผลประโยชน์ทีผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอยา่งทวัถึง การจดัให้มีช่องทางสาํหรับให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่ง

ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบับริษทัได ้ซึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทั  (www.samartdigital.com) 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทงัขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทวัไปทีสาํคญัทีเกียวกบัธุรกิจ และผล

ประกอบการของบริษทัทีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมาํเสมอ ทนัเวลา อยา่งทวัถึงและเท่าเทียมกนั และ

แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินทีแทจ้ริงของบริษทั รวมทงัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัในอนาคต โดยได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้เกียวขอ้งได้รับทราบผ่าน

ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) 

รายงานประจาํปี การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีบุคลากรทีเกียวขอ้งกับการจัดทําและเปิดเผยขอ้มูลทีมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที

เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั และ

ระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทงันี คณะกรรมการไดด้าํเนินการต่างๆ เกียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี 
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 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพอืให้การเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดที

เกียวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพอืเป็นแนวปฏิบตัิของกรรมการและพนกังาน ดงันี 

1)     เปิดเผยสารสนเทศ ทงัทีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และขอ้มูลทีไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ 

เชือถือได ้และทนัเวลา เพอืใหผู้ถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

2)     การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จะตอ้งจดัทาํขึนอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 

3)     ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยปฏิบัติ

ตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4)    จดัใหมี้บุคคลผูรั้บผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน  
 

บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 

1)     ประธานกรรมการบริหาร 

2)     ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ  

3)     ผูจ้ดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั 

4)     บุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ  
 

ผูที้ไม่มีหน้าทีเกียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสือมวลชนหรือต่อ

สาธารณชนใดๆ ทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของ       
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงัน ี

- รายงานประจาํปี 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการจดัทาํรายงานประจาํปีทีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอทีจะสะท้อนให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี   

ทีผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทงัการปฏิบตัิหน้าทีในรอบปีทีผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  

ชุดยอ่ย เป็นตน้  

-    เวบ็ไซตข์องบริษทั  

คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ เป็นช่องทางทีสะดวก รวดเร็ว        

ผูถื้อหุ้นและผูที้เกียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเชือถือ 

ดังนันคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกียวกับบริษัทไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.samartdigital.com) ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิมเติมจากทีไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวทีบริษทัเผยแพร่ งบการเงิน รวมทงัรายงานประจาํปี 

ซึงสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
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-  นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

บริษทัไดจ้ดัตงัหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพือให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง  ๆ

ของบริษทักบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์ และประชาชนทวัไป ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั 

กิจกรรมจดัการลงทุน (Road show)  การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศพัท์ เป็นต้น ทงันี        

ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดที้หมายเลขโทรศพัท ์ - -  หรือ ที www.samartdigital.com หรือ

ทีอีเมล ์InvestorRelations@samartdigital.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ไวเ้พือ

ถือปฏิบติั ดงันี 

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1) ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

2) เปิดเผยขอ้มูลทีจาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กียวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3) เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเกียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4) ปฏิบตัิหนา้ทีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นทีตงั 

5) รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพอืประโยชน์ส่วนตน 

6) ปฏิบตัิหนา้ทีอยา่งเตม็ทีและมีความเป็นมืออาชีพ 

7) หมนัศึกษาหาความรู้เพอืพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8) ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซือขายหุ้น             

ทีบริษทัไดก้าํหนดไว ้

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ทีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานทีเกียวขอ้งแลว้ บริษทั

ยงัไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่นกัลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน

ทวัไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเพือชีแจงและเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถาม

ขอ้มูลต่างๆ 

 การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทงัการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการ    

และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ

เป้าหมายของบริษทั และสูงเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัตามทีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไดรั้บ

มอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิมตามความ

เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลนักรองและเสนอค่าตอบแทน

ของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพอือนุมติั   

โดยบริษทักาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทงัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทั 
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 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏ

ในรายงานประจาํปี โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยทุธ์และนโยบายหลกัของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํ

ขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ และ

ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจดัทาํ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกทีมีความเป็นอิสระ สามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพือเพมิความเชือมนัและความน่าเชือถือของรายงาน

ทางการเงินอีกดว้ย  

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดํารงรักษาไวซึ้งระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพือให้มนัใจได้ว่าการ

บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรงไวซึ้งทรัพยสิ์น และเพือให้ทราบจุดอ่อน 

เพือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั ในการนี คณะกรรมการได้แต่งตงั

คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทังได้แสดงความเห็นเกียวกับเรืองดังกล่าวไวใ้นรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี นอกจากนนั คณะกรรมการยงัไดจ้ดัทาํรายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัดว้ย  

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวตัิการทาํงานทีโปร่งใส 

มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทงัตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย ดา้นการ

กาํกบัดูแลกิจการ หรืออืนๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ มีดงันี 

1) คณะกรรมการให้มีจาํนวนตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5  คน และกรรมการ      

ไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) คณะกรรมการตอ้งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และตอ้ง     

ไม่นอ้ยกวา่  คน 

3) คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการ

คนหนึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

5.2       คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีแก้ไข

เพิมเติม) หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทงัขอ้บงัคบัของบริษทั  
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2) เป็นผูที้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ

เป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้น เวน้แต่จะได้แจ้งให ้        

ทีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

3) มีภาวะผูน้ ํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น

โดยรวม 

4) เป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั 

5) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

6) เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการไดอ้ยา่งเต็มที 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย        

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้น        

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่      

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงั

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ ํานาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้นจาก           

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ      

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้มื คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืน

ในทาํนองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3    

ของสินทรัพยที์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทังนี       

การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม สาํหรับการพจิารณา

ภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั

สังกัดอยู่ เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง                

เป็นกรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา             

ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ     

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บ

การแต่งตงัเป็นกรรมการ   

7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ          

ผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน           

ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ       

บริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

5.3 วาระการดาํรงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  คือ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  ใน  โดยใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่ง

นานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่

ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทังนี กรรมการอิสระสามารถ     

ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน  วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอย่างยิง และการดาํรงตาํแหน่ง     

เกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

5.4 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 

5.4.1    การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุ้น

โดยรวม ดงันนั เพือให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ

และประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการ

อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  
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5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ 

บริษทัมีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ซึงในจาํนวนดงักล่าว

มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และไม่นอ้ยกว่า  คนทีมีความเป็นอิสระ

อยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อืนใด โดยมีส่วนร่วม

ในการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพอืประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้

เสียของบริษัท และเพือให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดําเนินงาน บริษัทได้แยกตาํแหน่งประธาน

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการ 

5.4.3 บทบาทหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกาํกับดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางทีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์

ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมทีดี ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซือสตัยสุ์จริต ทงันี ให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติทีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 

1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสัตย์สุจริต และดูแลให้การ

ดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุน้ เพอืรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้  

2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท รวมทังกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) กาํหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการ

นาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัเพือเพิมโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง

กาํหนดใหมี้การสือสารให้ทุกคนในองคก์รขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปีและการลงทุนของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจดัสรร

ทรัพยากร การควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และ

แผนงานประจาํปี 

5) พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทงัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการชุดยอ่ยทีนาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือนาํเสนอให ้    

ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมตัิ และพิจารณาแต่งตงักรรมการในกรณีทีมีตาํแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอืนใดๆ 

นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า           

2 เดือน โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่

ของกรรมการทีตนแทน 
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6) พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ย เพือดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไป

ตามนโยบายทีกาํหนดไว ้และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
7)    พิจ ารณ าแต่ งตังและกําห น ด ขอบ เขต อําน าจ  ห น้ าที แล ะค วามรับ ผิด ชอบ ขอ งป ระธาน

กรรมการบริหาร รวมทังติดตามดูแลให้ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับ

มอบหมาย 

8)    พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั รวมทงั

ติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัปฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย 

9)    พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ

กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน รวมทงัเสนอ

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10)   จดัใหมี้การทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี เพอืเปิดเผยสารสนเทศ หรือนาํเสนอให้

ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิแลว้แต่กรณี ตลอดจนกาํกบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ 

อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

11)   พิจารณาคัดเลือกและแต่งตังผู ้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมทีเสนอโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพือ

พิจารณาอนุมตัิต่อไป 

12)   จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงั

ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและ        

การบริหารความเสียง  

13)   กาํกบัดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้เชือมนัไดว้า่บริษทัไดมี้

ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14)   มีหน้าทีในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที

เกียวขอ้งไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

15)   กํากับดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอด

ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

16)   สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม  

17)  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นบริษทั และรายงานการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวถดัไป 

18)   พจิารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยข์องบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน 

19)   พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทั ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

20)   จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสินสุดของ      

รอบปีบญัชีของบริษทั 

21)   ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนืองเพือให้เป็นไปตามแผนการ

ดาํเนินงานและงบประมาณของบริษทั 

22)   กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
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หน้าทแีละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

1)      การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2)      การดูแลให้มนัใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรทีมีจริยธรรม

และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3)      การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และมี

มาตรการทีดูแลให้เรืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4)      การจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายปัญหา

สําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ              

ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5)       การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

บทบาทหน้าทแีละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริหาร 

บริษทัไดมี้การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีประธาน

กรรมการบริหารทาํหน้าทีเป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัในการบริหารจดัการโดย

ครอบคลุมเรืองต่างๆ  ดงันี  

1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษัท

เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2)   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ เพือพิจารณา

อนุมติัต่อไป 

3) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขา้ดํารงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง 

ร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

)       มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตัิ

ของบริษทั เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5) การดําเนินงานใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทีประชุม           

ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้ประธานกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอํานาจจากประธาน

กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที

เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมตัิรายการดงักล่าวจะตอ้ง

เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด  
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5.5 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 

 นโยบายการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ 

เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการ คณะกรรมการได้กาํหนดนโยบายในการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน  บริษทั  

  นโยบายการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนของผูบ้ริหารระดับสูง โดย

กาํหนดให้ก่อนทีผูบ้ริหารท่านใดจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการ

บริหารทราบเพอืพิจารณาอนุมติั ทงันี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัทีดาํเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั 

หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  

5.6 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการไดท้าํการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และ

เสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน

กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั พร้อมทงัพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที

ความรับผิดชอบ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา ดงันี  

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวฒิุ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั พิจารณา

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทงัเพศ อาย ุเชือชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความ

เชียวชาญจาํเป็นทียงัขาดให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย รวมทงัดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมาย

และหลกัเกณฑที์กาํหนด เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัหรือเสนอขออนุมติัแต่งตงัต่อทีประชุม 

ผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั   

2. การเลือกตงักรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก 

บุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบตัิของกรรมการอิสระทีคณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ซึงสอดคลอ้ง

กบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีประชุม       

ผูถื้อหุ้นเพอืพิจารณาอนุมติัในกรณีทีตาํแหน่งวา่งลงเนืองจากครบวาระและในกรณีอืนๆ  

3. การพิจารณาแต่งตังกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การอุทิศ

เวลาของกรรมการจากประวติัการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที

กรรมการแต่ละท่านดํารงตาํแหน่ง ซึงไม่เกิน  บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของ

คณะกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 
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4. การแต่งตงักรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้ง ซึงจะตอ้งมีความ

โปร่งใสและชดัเจน และดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยหลกัเกณฑ์

และวธีิการเลือกตงักรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น มีดงันี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั ในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนัน ให้ผูเ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

โดยบริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลในทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการทีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

กรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากสาเหตุอืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงับุคคลซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือนอ้ยกวา่  เดือน โดย

บุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตน

แทน ทงันี มติการแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  ใน  ของ

จาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

5. การสรรหากรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถ

ทีเหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดยอ่ยทงัคณะ และเกณฑ์การดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบติัความเป็น

อิสระของกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

การสรรหาผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร ซึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทาํการพิจารณาสรรหาบุคคลทงัภายในและภายนอกทีมี

ทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร และมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะสาํคญั

ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี เพือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตงับุคคลที

เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป สําหรับการสรรหาผู ้บ ริหารระดับสูง  คณะกรรมการมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารพิจารณาบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

และรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบต่อไป 

 แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงสุดและผูบ้ริหาร

ระดับสูง ในกรณีทีมีต ําแหน่งผูบ้ ริหารว่างลง ซึงนอกจากบริษัทจะตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด

แลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดตาํแหน่งงาน
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หลกัทีสําคญั (Key Position) ในการดาํเนินกิจการของบริษทั และกาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกผูสื้บ

ทอดตาํแหน่ง ซึงจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศกัยภาพของแต่ละตาํแหน่ง และวิสัยทศัน์

ในการบริหารจัดการ เพือคัดเลือกผู ้บริหารทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทีกําหนด และกําหนด

แผนพฒันาเพือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งได้ในอนาคต ทงันีเพือสร้างความเชือมนัให้กับ     

นักลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที โดยจะมี    

การทบทวน แผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากนีบริษทัสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหาร เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพอืใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพมิเติมในฐานะทีเกียวขอ้ง และเพอืใหมี้โอกาสรู้จกั

ผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งโปร่งใส และมี

คุณธรรม ปฏิบัติหน้าทีตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซือสัตยสุ์จริต ระมัดระวงั และรอบคอบเพือ

ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี  

1. ปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

2. ดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยความซือสัตย ์ยตุิธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 

3. ปฏิบตัิหนา้ทีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพอืใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํทีตงัอยูบ่นพนืฐานของความถูกตอ้ง 

5. ปฏิบัติหน้าทีโดยหลีกเลียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั เพือให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการทีกระทาํกับบริษทั หรือในกิจการทีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักับ

บริษทั ทงันีไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

7. รักษาขอ้มูลทีเป็นความลบัของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ให้รัวไหลไปยงับุคคลทีไม่เกียวขอ้ง ซึงอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที

เหมาะสม เทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และ

เพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีต้องการไวไ้ด้ กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความ

รับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน 

ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบืองตน้ แลว้นาํขอ้มูลทีได้
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เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพืออนุมติั ทงันีบริษทัได้มี

การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 

 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนกาํหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลกัษณะ

เดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงภาระหนา้ที ความรับผิดชอบ ซึงเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน ทงันี เพอืสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพไวไ้ด ้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจาํปีสําหรับผูบ้ริหารระดับสูงจะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาทีแน่นอน โดย

พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

แต่ละท่าน ซึงจะมีการชีแจงหลกัเกณฑใ์ห้ทราบล่วงหนา้ก่อนทีจะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 นโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร นอกจากจะพจิารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ระดบัสูงแลว้ คณะกรรมการยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหารประจาํปี 

โดยกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผู ้ประเมิน เพือนําผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณา

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ซึงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริหาร 

ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษทัและผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนแบบคงที  

(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชน์อืน  เช่น 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เพือจูงใจและรักษาประธานกรรมการบริหาร ทีมีความรู้

ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสัน (Short 

Term Incentive) 

เงินโบนสัประจาํปี เพือเป็นรางวัลตอบแทนตามความสําเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายแผนงานทีไดก้าํหนดไวป้ระจาํแต่ละปี 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long 

Term Incentive) 

การจ่ายค่ าตอบแทนตามผลงานใน

รูป แ บ บ ก ารให้ สิ ท ธิ ซื อหุ้ น  (Stock 

Option)* และเงินกองทุนสํารองเลียง

ชีพในส่วนทีบริษทัจ่ายสมทบเพิมขึน

ตามอายงุาน 

 เพอืจูงใจและรักษาประธานกรรมการบริหาร ทีมีความรู้

ความสามารถ 

 เพือให้ผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริหาร 

สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

 เพือส่งเสริมการสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิมให้กบั 

ผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

หมายเหตุ *การให้สิทธิซือหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการจะพิจารณาเมือมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ทีเหมาะสม 
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5.8 การปฏิบัตหิน้าทขีองคณะกรรมการ 

5.8.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการมีการกาํหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดาํเนินงาน  แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั รวมทงัระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหาร

ความเสียง ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที

กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความ

มนัคงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์

แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 

และบริษทัในเครือ โดยยดึหลกัจริยธรรมทีดี ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยควาซือสัตยสุ์จริต ทงันี ให้รวมถึงการดูแล

ใหก้ารดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั

ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต.) 

นอกจากนี บริษทักาํหนดให้มีการสือสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั ให้ทุกคนในองค์กร

ขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

5.8.2 การแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย  

เพือกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการได้แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรืองต่างๆ ทีสําคญัต่อบริษทั โดยคณะกรรมการ    

ชุดยอ่ยของบริษทั มีทงัหมด  คณะ ดงันี 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ    

คณ ะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระทีได้รับการสรรห าและคัดเลือกโดย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือ           

ทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  คน  

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1) กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงือนไขทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ            

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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4) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษทั    

จดทะเบียน 

5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจ

ทีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นบญัชีหรือการเงินอยา่ง

เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้น

รายงานประจําปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการ

ตรวจสอบรายนันต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวตัิของกรรมการ

ตรวจสอบทีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 
 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 

3 วาระ เวน้แต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนวา่การดาํรงตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทงั

ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)    สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัให้ถูกตอ้ง เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เชือถือไดแ้ละ

ทนัเวลา  

2)   สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและ      

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน               

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตรากําลัง และทรัพยากรทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของ           

ฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพจิารณาอนุมติัการทบทวน

ปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบในส่วนทีมีนยัสาํคญั  

4)  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ                     

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5)  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผู ้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการ เพอืประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถื้อหุน้  

6)  จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการ                   

เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

7)  พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

รวมทงักฎหมายทีเกียวขอ้งซึงมีผลบงัคบัใชก้ับบริษทั และ/หรือธุรกิจของบริษทั ทงันี เพือให้

มนัใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  
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8) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดย

ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9)    ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้ง

กบัสภาวการณ์ 

10) มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกียวขอ้ง เพือให้ไดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายใน

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที 

11)  มีอาํนาจในการว่าจ้างผูเ้ชียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามทีคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม โดยบริษทัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

12)  ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ   

(2) คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทัทีมีคุณสมบตัิเหมาะสม 

เพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการ

ประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนด

วาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 
    

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1)     กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการ

บริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมติัต่อไป 

2)       ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย เพือให้การดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

3)    ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัททีได้

กาํหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอ

คณะกรรมการเพอืพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5)     กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของ

พนักงานและผูบ้ริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณา

อนุมติัต่อไป  

6)     มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมการผูกพนับริษทัตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบ    

วธีิปฏิบติัของบริษทั เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

7)     รายงานผลการปฏิบัติงานทีสําคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการรับทราบ             

เป็นประจาํ 

8)     ทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์  

9)     ดาํเนินการอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงทีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการ

อนุมติัรายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการ

อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู ้ถือหุ้น             

เพือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที

เกียวขอ้งกาํหนด  

(3) คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ   

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพอืเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุม

คณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

1)    กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทีบริษทั จดัตงั

ขึน รวมทงัผูบ้ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สอดคลอ้งกับ

นโยบายของบริษทั และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

2)    กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้าน

คอร์รัปชนั  

3)   กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัทีสาํคญัๆ ของบริษทัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดี 

4)    ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานทีดีอยา่งสมาํเสมอ 

5)    เสนอแนะขอ้กาํหนดทีเกียวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัทีดีแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

6)   ดูแลให้นโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนืองและเหมาะสม 

7)   ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ 

8)   รายงานต่อคณะกรรมการเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั พร้อมความเห็นในแนว

ปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะเพอืแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

9)    ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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(4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่งทุกปี      

โดยให้กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่ง    

ตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้โดยได้รับเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการ 

สําหรับการแต่งตงักรรมการทดแทนในกรณีทีตําแหน่งว่างลงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการ      

เพือพจิารณาแต่งตงัต่อไป 

หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

1)   สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ

กรรมการ เพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมติั 

ในกรณีทีตาํแหน่งวา่งลงเนืองจากครบวาระ และในกรณีอืนๆ 

2)    สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 

ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีทีมีตาํแหน่งวา่งลง เพือ

นาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑ์ในการ

สืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3)   กาํหนดและทบทวนคุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดยอ่ย 

ประธานกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพือนําเสนอให้ทีประชุม

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ 

4)   กาํหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่วา่จะอยู่

ในรูปเงินสด หลกัทรัพย ์หรืออืนใด) ของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร 

ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมทังผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัและภาวะตลาดอยูเ่สมอ เพอืเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมติัต่อไป 

5)   ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

6)   ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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(5) คณะกรรมการบริหารความเสียง   

คณะกรรมการบริหารความเสียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทั เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา

แต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสียงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรก

หลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทงันี กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว

มีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

 

หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1)   กาํหนดทิศทางธุรกิจทีชดัเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสียงทีสําคญั พร้อมทงั

กาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสียงนันและระดบัความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทั (Risk 

Appetite) 

2)   กาํหนดนโยบายของการบริหารจดัการความเสียง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ เพือพิจารณา

อนุมติัให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทงันี ตอ้งครอบคลุม

ความเสียงอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี 
1. ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk) 

2. ความเสียงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

3. ความเสียงดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

4. ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3)   กาํกบัดูแลให้มนัใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสือสารอย่างทวัถึงและพนักงานไดป้ฏิบตัิตาม

มาตรการเหล่านนัอยา่งต่อเนือง 

4)   ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียงให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์  

5)    จดัให้มีการประเมินและทบทวนความเสียหายทีอาจเกิดขึนอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง เพือให้

มนัใจวา่การสาํรวจความเสียงไดค้รอบคลุมทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

6)     สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเสียงให้เกิดขึนอยา่งต่อเนืองทวัทงัองคก์ร และสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากล 

7)    จดัให้มีความเห็นทางวชิาชีพจากทีปรึกษาภายนอกเกียวกบัเรืองทีตอ้งพิจารณาดว้ยค่าใชจ่้ายของ

บริษทั กรณีทีมีความจาํเป็น 

8)    ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
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(6)   คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน 

คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทั และ/หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งพฒันาเพือความยงัยืนใหม่

ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ทงันี กรรมการที

ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืน 

1)    กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอยา่งยงัยนืทีสอดคลอ้งกับ

การดําเนิน ธุรกิจทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมของบริษัท เพือเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ 

2)   ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน          

สวสัดิภาพในการทาํงานของพนักงาน การพฒันาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและ

พฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพืนทีตงัของบริษทั เพือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพฒันา

เพือความยงัยนื 

3)   กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการ

ดาํเนินการนโยบายพฒันาเพอืความยงัยนื 

4)    ทบทวนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืนให้สอดคลอ้งกบั

สภาวการณ์  

5)   ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  

 

5.8.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1)   การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด     

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที

ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในทีประชุม ให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธาน            

ในทีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนนัหรือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ทีได ้ใหก้รรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 

บริษทักาํหนดจาํนวนองค์ประชุมขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ 

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

2)   ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวนิิจฉัยชีขาด

ของทีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรืองนัน ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียง

เป็นเสียงชีขาด 

3)   คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติม          

ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะจดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และ

แจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดังกล่าว เพือให้กรรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้
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ร่วมประชุมได ้ซึงในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผล        

การดําเนินงานเป็นประจํา หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม          

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอยา่งน้อย     

5 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อน            

เข ้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการ          

ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากนนั หากกรรมการท่านใด

ประสงค์ทีจะเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทําได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อน           

วนัประชุมเพอืพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพมิเติมในทีประชุมในวาระเรืองอืนๆ 

5.9 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษทัจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพอืตรวจสอบระบบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพือใหฝ่้ายบริหาร

และผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความมนัใจวา่ระบบการควบคุมทีมีอยูน่นัมีการปฏิบตัิจริงอยา่งสมาํเสมอและเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม รวมทงัคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน และพฒันาระบบการดาํเนินงานทีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน       

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มทีและรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี การมีระบบควบคุมภายในทีดี จะช่วยให้บริษทัรับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนภยั

ล่วงหนา้ รวมทงัลดความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้

ระบบการควบคุมภายในทีบริษทัไดก้าํหนดขึน สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการระบบควบคุมภายในทีกาํหนด

โดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุมด้าน

องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสียง (Risk Management) 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล (Information 

and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 

5.10 การบริหารความเสียง 
 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม วิเคราะห์

ความเสียงทงัจากภายในและภายนอก โอกาสทีจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เพือกาํหนดมาตรการลดความเสียงให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม นอกจากนี ยงัมีการประเมินความเสียงโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ซึงนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพือร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัความเสียงที

อาจเกิดขึน รวมทงัยงัมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอยา่งต่อเนือง 
 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสียง เพือใหท้นัต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง 

รวมทงัผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซึงนโยบายในการบริหารความเสียงดงักล่าวไดร้วมถึงมาตรการ

ในการป้องกนัและจดัการกบัความเสียง โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) คอยดูแล

และติดตามความเสียงตามแผนทีวางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่าง  ๆดงันี 
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1) การกําหนดแผนการบริห ารความเสียงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานห ลักของ 

บริษทั และความเสียงในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ทีอาจเกิดขึน เพอืใหแ้ผนงานการบริหารความเสียงสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์แผนงาน เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเสียงทียอมรับไดข้องกิจการในการดาํเนินธุรกิจ 

2) การจัดการความเสียงตามแผนงานในการบริหารความเสียงข้างต้น แต่ละหน่วยงานทีรับผิดชอบจะได้

จัดลําดับความสําคัญของความเสียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบทีความเสียงดังกล่าวจะมี             

ต่อองคก์ร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสียงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสียงตามมาตรการลดความเสียงดงักล่าว 

3) มาตรการบริหารความเสียงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสียง ซึงประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยจะมีการจดัประชุมทุกไตรมาส เพือ

ติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการจดัการความเสียงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทาํการ

ติดตามและสอบทานการจดัการความเสียงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงาน เพือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามที

บริษทัไดต้งัไว ้
 

นอกจากการบริหารความเสียงตามทีกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทังกําหนด

มาตรการในการบริหารความเสียง เขา้เป็นส่วนหนึงในการวดัประเมินผลงานของพนกังาน ทงัในระดบัปฏิบติัการและ

ระดบับริหาร เพือเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึก การฝึกอบรมดงักล่าวจะเน้นในดา้นแนวคิด และหลกัปฏิบตัิในการบริหาร

ความเสียงขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้สืบไป 

5.11 การประเมนิคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 

5.11.1     การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทงัคณะ และรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทงัคณะและรายบุคคลเป็น

ประจาํทุกปี เพือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทงัยงัมีการพิจารณาทบทวน ประมวล

ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าทีของ

คณะกรรมการอนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยจะนําผลการประเมินทีได้ไป

พิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการ 

5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจาํ 

ทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน จะประเมินใน

หัวขอ้ทีเกียวกบัโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท 

หนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทงัการพฒันาและการฝึกอบรม สาํหรับการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวข้อทีเกียวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพฒันาและการฝึกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธ์กับหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู ้สอบบัญชี และผู ้บริหาร เพือนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาการ
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ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิงขึน และเป็นไปตามหน้าที ความ

รับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

5.11.3 การประเมินประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร

เป็นประจาํทุกปี ในหัวขอ้ทีเกียวกบัความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผน          

และผลปฏิบตัิทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน

การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร การสืบทอดตาํแหน่ง ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 

รวมทงัการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพือนาํไปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทน  

 

5.11.4 การประเมนิเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท         

เป็นประจาํทุกปี ในหัวขอ้ทีเกียวกบัทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทั การปฏิบติัตาม

กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) การติดต่อและประสานงาน การจดัเก็บเอกสาร การจดัประชุม รวมทงั

การกาํกบัดูแลกิจการ เพือนาํผลการประเมินทีไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของเลขานุการ

บริษทัในการกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และ ก.ล.ต. 

5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 การพฒันากรรมการ 

บริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ 

เอกสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการใหม่ รวมทงัการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะ

ของธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน       

ดา้นต่างๆ ของบริษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและจริยธรรมธุรกิจ 

ทงันี คู่มือกรรมการของบริษทั ไดค้รอบคลุมในเรืองต่างๆ ดงันี 

- ขอ้มูลเกียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

- ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

- ภาระหนา้ที และขอ้พึงปฏิบตัิในการเป็นกรรมการจดทะเบียน 

- นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 

นอกจากนัน เพือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการ บริษทัยงัสนับสนุนให้กรรมการ 

ทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าทีกรรมการ ตลอดจนมีความเขา้ใจเกียวกบั

กฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสียง และสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทงัไดรั้บทราบ

ขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ          
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การพฒันาผู้บริหาร 

บริษทัดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพอืพฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํควบคู่ไปกบั

การเพิมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชียวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึน อีกทงั 

เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลือนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า           

ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม

ธุรกิจทีดาํเนินการทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

5.13 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก ผูที้มีคุณวฒิุและประสบการณ์ทีเหมาะสมเสนอ

ต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมัติแต่งตงัเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าทีและความ

รับผิดชอบ ดงันี 

1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังให้คาํแนะนําแก่กรรมการเกียวกับข้อบังคับของบริษัท และ

กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3) จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทงั

ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น 

ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอืนทีเกียวขอ้ง 

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทั เป็นตน้ 

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทังจดัส่งสําเนา

รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน  วนัทาํการนับแต่วนัที

บริษทัไดรั้บรายงานนนั 

ในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพือเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตงัภายใน  วนันบัแต่วนัทีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที และ

คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึงปฏิบติัหนา้ทีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

5.14    การกํากบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการจดัตงับริษทัใหม่ทุกครัง คณะกรรมการบริหารตอ้งนาํเรืองดงักล่าวเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือ

พิจารณาอนุมติั ก่อนดาํเนินการจดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตงัผูบ้ริหาร

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม พร้อมทงักาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารทีเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าว ทงันี  ในกรณีทีมีการแต่งตงั

กรรมการให ม่ เพิม เติม  ห รือกรรมการว่างลงเพราะเห ตุอืนใดๆ นอกเห นือจากถึงคราวออกตามวาระ  

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาแต่งตงักรรมการดงักล่าว โดยพิจารณาตามความ



  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
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เหมาะสม และรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบต่อไป โดยผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตอ้งรายงานผล

การดาํเนินงานในบริษทัทีตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน สําหรับการลงทุนใดๆ หรือการ

ดาํเนินเรืองทีมีนยัสาํคญัตามทีกาํหนดในอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามทีนโยบายกาํหนดและ

ตอ้งนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ในแต่ละปีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้ง

นาํเสนอแผนงานประจาํปี เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมติัแผน หาก

บริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชีแจงต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีทีผล

ประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกาํหนดใหชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) 

เพือเฝ้าระวงัการบริหารและการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด 

สาํหรับระบบควบคุมภายใน บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษทั

จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีทีบริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในซึงมีความเสียงทีจะทาํให้

บริษทัไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสังให้ปรับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายในสําหรับประเด็น

ดงักล่าวทันที ทังนี หากบริษัทย่อยมีการทาํรายการใดๆ ทีตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคบัของบริษทัหรือกฎหมายที

เกียวขอ้ง ซึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย เช่น การเพิมทุน การลดทุน หรือ

การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการ เพอือนุมติัแนวทางใน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยต่อไป       

เมือมีการจดัตงับริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอืนอยา่งมีนยัสําคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีมีสิทธิออก

เสียงตงัแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพิมเติมมีนยัสําคญัต่อบริษทั 

คณะกรรมการจะพิจารณาใหจ้ดัทาํ shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอืน ทีมีความชดัเจนเกียวกบัอาํนาจใน

การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพือสามารถใช้

เป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 

ในกรณีทีบริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึงเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย บริษทัจะปฏิบติั

เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑก์ารทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทั โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในการทาํรายการทีมีนัยสําคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นตามทีประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนด สําหรับการทาํรายการของบริษทัยอ่ยกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย บริษทัมิไดเ้ขา้

ไปกาํกบัดูแลในเรืองดงักล่าว เวน้แต่บริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทั บริษทัจะปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทีเกียวโยงกนัตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 


