
   

 

 

 

 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 

 
 

 
                     บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

(ฉบบัปรับปรุงซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 



   

 

 

 
บทน า 

 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นแนวทางท่ีบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) เช่ือมัน่และน ามาใชเ้ป็น

นโยบายส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการบริหารงานของบริษทั โดยเป็นผูก้  าหนด
นโยบายการบริหารกิจการ รวมทั้งระบบการก ากบัดูแล เพ่ือใหด้ าเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 

เน่ืองจากพฒันาการดา้นสงัคมและธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมโลกท่ีพยายาม
ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรปรับปรุงนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของแนวคิดขา้งตน้  

 
ความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดข้ึนนั้น จะช่วยให้การด าเนินงาน

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ บนแนวทางของการด าเนินธุรกิจท่ียึดมัน่ในความถูกตอ้งและโปร่งใส รวมทั้ง
เป็นการปลูกฝังใหพ้นกังานทั้งองคก์รมีความตระหนกั และมีจิตส านึกในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
มาตรฐานการจดัการท่ีดี  ท่ีเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืแก่บริษทั  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจและเป็นท่ียอมรับมากข้ึนทั้งในประเทศและระดบัสากล อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ทุกฝ่าย รวมทั้งสงัคมและประเทศชาติ 

 
 
 
 

 (.........................................................) 
                                                                                                                            ประธานกรรมการ 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัใหค้วามส าคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัพึงไดรั้บมีดงัน้ี 
 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหุ้น          

บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษทั เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการด าเนินการเก่ียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 
  สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งค าถามล่วงหน้า  

 บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อปฏิบติัให้
สอดคล้องกับท่ีกฎหมายก าหนด จึงมีนโยบายให้สิทธ์ิแก่ผู ้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู ้ถือหุ้นเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระท่ีตอ้งการน าเขา้ท่ีประชุม หรือค าถามท่ีตอ้งการใหต้อบใน
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหน้าอยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และก าหนดสัดส่วนของการถือหุ้นในการเสนอ
วาระไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ช่องทางและช่วงเวลาในการ
รับเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอ
วาระการประชุม รวมทั้งการเสนอค าถามล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.i-mobilephone.com) 

 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
และซกัถามในท่ีประชุม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทัไดก้ าหนด วนั เวลา 
และสถานท่ีในการประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ โดยผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่างๆ ในการ
เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 

ก่อนวนัประชุม 
 

ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดแ้จง้ก าหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหน้าตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.i-mobilephone.com) ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่ 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ โดยมอบหมาย
ให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัด
ประชุมในรูปแบบเอกสารท่ีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือ 14 
วนัในบางกรณี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนังสือนัดประชุมได้ระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล 
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้ งแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง              
ท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น และประกาศหนงัสือนดัประชุมลงในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัและล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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ส าหรับนกัลงทุนสถาบนั เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะพยายามติดต่อกบั    
นกัลงทุนสถาบนั เพ่ือประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

บริษทัก าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และค านึงถึงความสะดวก สิทธิและความ        
เท่าเทียมของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั โดยในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม บริษทัจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
และเพียงพอเพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกวา่ 1 ชัว่โมง ในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดเ้ขา้
ร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในท่ีประชุม โดยประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม          
จะแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ก่อนเร่ิมประชุม และด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจาก
ท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
และตรวจนับคะแนนเสียงพร้อมทั้ งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้ งเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  
คณะกรรมการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถาม ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมและเร่ืองการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งไดมี้การบนัทึกประเด็นซกัถาม
และขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีการแจง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัท าการ
ถดัไป โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั้ งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจดัท ารายงานการ
ประชุมท่ีระบุรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม ค าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคญั ค าถาม ค าตอบหรือ
ขอ้คิดเห็นโดยสรุปอยา่งครบถว้น ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน14 วนั
นบัแต่วนัประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.i-mobilephone.com) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 
 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
หน่ึงในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูท่ี้ตอ้งออกตามวาระ
สามารถกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงได ้ ซ่ึงผูถื้อหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแลว้ ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

นอกจากนั้น ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย ทั้งน้ี บริษทัไดแ้นบรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน   
ท่ีเสนอเขา้รับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีมีขอ้มูล
เพียงพอท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 
 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

 บริษทัไดก้ าหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอเขา้รับการ
แต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีขอ้มูลเพียงพอท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได ้

 
 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม า่เสมอและทนัเวลา    

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และน าขอ้มูล
ท่ีส าคญั รวมทั้งข่าวสารต่างๆท่ีเป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.i-mobilephone.com) 

 
 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 

 บริษทัมีการจดัสรรก าไรให้กบัผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา      
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของ
บริษทั รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ก าหนดจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันั้นๆ ดว้ย 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษทัตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้ งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม       
และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน           
การรับส่วนแบ่งก าไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 
โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเก่ียวกบั 
ช่ือและประวติัของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษทั เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทั้งระบุถึง
เอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัได้
จดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้น
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ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีระบุในหนังสือ    
นัดประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติม           
ในท่ีประชุมซ่ึงจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

 
การก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยการจ ากดัจ านวนบุคคลท่ีจะ
ทราบขอ้มูล และน าระบบการเขา้รหัสมาใช ้เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และก าหนดระดบัการเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้พนกังานทุกคน
รับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั การไม่กระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และการ
ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนักงานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจา้ง และยงัไดก้ าหนดไวใ้น
จริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น
ในทางมิชอบ และหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลท่ี
ส าคญัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และได้แจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัทั้ งของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีเกิดรายการ รวมทั้งบท
ก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยด์งักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้ให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัทราบ เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
นอกจากนั้น บริษทัยงัก าหนดใหมี้การรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง  

 

ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน              
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ 
แนวทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัทุกคร้ังก่อนท ารายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณาในวาระ
ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน นอกจากน้ี บริษทัจะท าการเปิดเผยรายการท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท ากบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด โดยแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

 

บริษทัไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัโดยบริษทั
ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบติั ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท าหน้าท่ีติดตามดูแลการปฏิบติั   
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอและเคร่งครัด 

 

3. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไร
ให้กบับริษทั ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จในระยะยาวของบริษทัได ้บริษทัจึงไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หน้ี ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีครอบคลุมถึง
สิทธิ และผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางส าหรับให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถ               
ส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษทัได ้ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้น         
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คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.i-mobilephone.com) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้ งขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทั่วไปท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกับธุรกิจ      
และผลประกอบการของบริษทัท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั รวมทั้งทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้รับทราบ         
ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซต์ของบริษทั (www.i-mobilephone.com) 
รายงานประจ าปี (Annual Report) การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี คณะกรรมการไดด้ าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของ    
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

 

- รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การจดัท ารายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
ท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอท่ีจะสะทอ้นให้
เห็นการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา เช่น โครงสร้างขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้ งการปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการบริษัท               
และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นตน้  

 

-    เวบ็ไซตข์องบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ เป็นช่องทางท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเช่ือถือ ดงันั้น
คณะกรรมการจึงไดดู้แลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบับริษทัไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.i-mobilephone.com) 
ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติมจากท่ีได้เคยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมธุรกิจ ข่าวท่ีบริษทัเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้ งรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  

 

-  นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทักบัผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั กิจกรรม   
จดัการลงทุน (Roadshow)  การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นตน้ ทั้ งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานดังกล่าวได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือ ท่ี www.i-mobilephone.com หรือท่ีอีเมล์ Pongthep.V@samartcorp.com    
โดยบริษทัไดก้ าหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื่อถือปฏิบติั ดงัน้ี 

http://www.i-mobilephone.com/
http://www.i-mobilephone.com/
mailto:Pongthep.V@samartcorp.com
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จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2. เปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นท่ีตั้ง 
5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีและมีความเป็นมืออาชีพ 
7. หมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซ้ือขายหุ้น        

ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้
 
นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าท่ีภายใตข้อ้บังคบัของกฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

บริษทัยงัไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป   
โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงและเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูลต่างๆ 

 
 การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่  

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ    
และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน         
และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอท่ีจะ
รักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการไวไ้ด้ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน                 
ในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั   

 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจ าปี 
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 

 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน   
ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชี    
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้ง      
มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกท่ีมี
ความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของ
รายงานทางการเงินอีกดว้ย  
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คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การ
บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือใหท้ราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกนั 
มิให้เกิดการทุจริตหรือด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) ของบริษทัดว้ย  

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการท างาน
ท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย 
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ หรืออ่ืนๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริษทัมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่  7 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวมีกรรมการอิสระ อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน นอกจากนั้น กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ิน 
ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

 
5.2 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง       
ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. มีภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 
4. เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

5. เป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริต  
6. เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี              
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ         
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ         
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2,000,000 บาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน             
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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5.3 วาระการด ารงต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้ งน้ี กรรมการอิสระ
สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งยิง่ และการด ารงต าแหน่งเกิน
วาระท่ีก าหนดมิได้ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั    
และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

 
5.4 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 

 

5.4.1 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ     
ผูถื้อหุ้นโดยรวม ดงันั้น เพ่ือให้เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน บริษทัไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการ
และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร  

 
5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ 

บริษทัมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในจ านวน
ดงักล่าวมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ 3 คนท่ีมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อ่ืนใด โดยมีส่วนร่วมในการ
ก ากบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
และเพ่ื อให้ เกิดความสมดุลในอ าน าจการด าเนินงาน  บ ริษัทได้แยกต าแห น่ งประธานกรรมการและ                    
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 

 
5.4.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธาน

เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีบทบาทในการก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทาง    
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
และบริษทัในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมท่ีดี ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตย์
สุจริต ทั้งน้ี ให้รวมถึงการดูแลให้การด าเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 



   

 

10/21 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์ และภารกิจของบริษทัทุกปี 
4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษทั 
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

รวมทั้ งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีน าเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายใน   
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื  

7. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของฝ่ายบริหารท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษทั และลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง      
งบการเงินดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  ในการประชุมสามัญประจ าปี               
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีเสนอโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี                
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

10. จดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง  

11. ก ากบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้า่บริษทั
ไดมี้ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหน้าท่ีในการแจ้งให้บริษทัทราบโดยมิชกัช้าถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคล       
ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง        
กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผู ้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไวอ้ย่างชัดเจน             
โดยมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะหรือผูน้ าคณะผูบ้ริหารของบริษทัในการบริหารจดัการ 
โดยครอบคลุมเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี  

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.   พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษทัตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบติัของบริษทั เร่ืองอ านาจอนุมติัด าเนินการ 

4. การด าเนินงานใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุม  
ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู ้รับมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้
เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้
โดยการอนุมติัรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุม         
ผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

 

5.5 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 

 นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการ 

 เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั  

 

  นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดบัสูง 

  คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของผูบ้ริหาร
ระดับสูง โดยก าหนดให้ก่อนท่ีผู ้บริหารท่านใดจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้ งน้ี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจสภาพอย่าง
เดียวกบับริษทั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  
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5.6 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษทัไดท้ าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทน
ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคล
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเวน้กรณีท่ีมีการแต่งตั้ ง
กรรมการเขา้ใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา 
คัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอ             
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่า       
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้
คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้ งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได ้ทั้ งน้ีส าหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
ด าเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ   
ตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ    
ท่ีส าคญัต่อบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 
ทั้ งน้ี ส าหรับการคดัเลือกกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะตอ้งผ่านขั้นตอนการสรรหา 
คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณา  

 
แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ในกรณีท่ีมี
ต าแหน่งผูบ้ริหารวา่งลง ซ่ึงนอกจากบริษทัจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแลว้ บริษัทยงัได้จัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึน โดยท าการคดัเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว และพฒันา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต าแหน่งไดใ้นอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนพนกังานวา่การด าเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที  

 
จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการ และผูบ้ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งโปร่งใส 
และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงก าหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัส าหรับกรรมการ 
และผูบ้ริหาร ดงัน้ี  
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1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
2. ด าเนินกิจการของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 
3. ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระท าท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระท ากบับริษทั หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

ทั้งน้ีไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 
7. รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ        
ท่ีเหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทน
เพ่ิมตามปริมาณความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณา
ค่าตอบแทนในเบ้ืองตน้  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั ทั้ งน้ีบริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้น
รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 
5.8 การปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 

5.8.1 การก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัมีส่วนในการก าหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ทิศทางการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั รวมทั้ งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน มาตรการบริหารความเส่ียง ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่าง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์
ของบริษทั และบริษทัในเครือ โดยยดึหลกัจริยธรรมท่ีดี ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งน้ี ใหร้วมถึง
การดูแลให้การด าเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                    
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

 

5.8.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  

เพ่ือก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั และช่วยแบ่งเบา
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ภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัต่อบริษทั โดยคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยของบริษทัมีทั้งหมด 6 คณะ ดงัน้ี 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ท่ีได้รับการสรรหาและคดัเลือกโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 
56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบ    
รายนั้นตอ้งระบุคุณสมบัติดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบ        
ท่ีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไม่
เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนวา่การ
ด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิได้ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้ งตอ้งได้รับการอนุมติัจาก         
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบความเห็นต่อ           
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั       
โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    

8.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2) คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ทั้ งน้ี กรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวมีสิทธิ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี ก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
โดยต าแหน่ง   

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และ
อ านาจบริหารต่างๆ ของบริษทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีได้
ก าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษทัก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. พิจารณาก าหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5.    มีอ านาจในการท านิติกรรมการผูกพนับริษทัตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายและ
ระเบียบวธีิปฏิบติัของบริษทั เร่ืองอ านาจอนุมติัด าเนินการ 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
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ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมัติรายการดังกล่าว
จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการ
ดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 

3) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ   
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจ านวนหน่ึงของบริษัท และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี กรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง   

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

1. ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีบริษทั
จัดตั้ งข้ึน รวมทั้ งผูบ้ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ก าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ ขอ้พึงปฏิบติัท่ีส าคญัๆ ของบริษทั ตามหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

3. ทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 
4. เสนอแนะข้อก าหนดท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติ ท่ี ดี             

แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
5. ดูแลใหห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเน่ือง และเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อม

ความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 

ก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งทุกปี    
โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูก
เลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดโ้ดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทั ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการ
ทดแทน ในกรณีท่ีต าแหน่งวา่งลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ 
และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

1.     สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีต าแหน่งวา่งลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอ่ืนๆ 
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2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ของบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีท่ีมี
ต าแหน่งวา่งลง เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั รวมทั้ง
ก าหนดหลกัเกณฑ ์ในการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับ
กรรมการในคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
และผูบ้ริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. ก าหนดโบนสัและอตัราการข้ึนเงินเดือนประจ าปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั 

5. พิจารณากลัน่กรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของบริษทั 

6. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
วา่ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชีด าหรือถอดถอนจากบญัชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจดัท าข้ึน 

7. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน 
(Contribution) และประวติัการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้ถือหุ้นให ้          
ผูถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจ านวนหน่ึงของบริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรกหลงัจาก
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดทิศทางธุรกิจท่ีชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญ 
พร้อมทั้งก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงนั้น 

2. ก าหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงาน
ต่างๆตามความรับผิดชอบ 

3. ก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึง และพนกังานไดป้ฏิบติั
ตามมาตรการเหล่านั้น 

4. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การส ารวจความเส่ียงไดค้รอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ 

5. สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั่วทั้ งองค์กร และ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
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6)   คณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 
 

คณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงของบริษัทและ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ        
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนใหม่ทุกปีในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังแรกหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 
 

1.  ก าหนดนโยบาย ตลอดจนแผนการด าเนินงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

2.    ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย
พฒันาเพ่ือความยัง่ยนื 

3.    ก ากบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินการ และประเมินประสิทธิผลของ
การด าเนินการตามนโยบายพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื 

4.  รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

5.8.3 การประชุมคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการมีก าหนดการประชุมประจ าไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น         
โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทั ไดจ้ดัส่งก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
ก าหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได้ ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมมีการ
ก าหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า หน่วยงานเลขานุการบริษทั ไดจ้ดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบัคณะกรรรมการล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วม
ประชุม โดยขอ้บังคบัของบริษทั ก าหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการ
ประชุมก็สามารถกระท าได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอ
เพ่ิมเติมในท่ีประชุมในวาระเร่ืองอ่ืนๆ 

 

นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการมีจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการวา่ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 
5.9 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 

 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบระบบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคุมท่ีมีอยูน่ั้นมีการปฏิบติัจริงอยา่งสม ่าเสมอและเป็นไป
อย่างเหมาะสม รวมทั้งคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน และพฒันาระบบการด าเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ีและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากน้ี การมีระบบควบคุมภายในท่ีดี จะช่วยใหบ้ริษทัรับทราบรายการผิดปกติและเป็นสญัญาณเตือนภยั
ล่วงหนา้ รวมทั้งลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 

ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัไดก้ าหนดข้ึน สอดคลอ้งกับแนวทางการจดัการระบบควบคุมภายในท่ี
ก าหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุม
ด้าน องค์กรและสภาพแวดล้อม  (Organizational and Control Environment) ก ารบ ริห ารความ เส่ี ยง  (Risk 
Management) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
(Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 

 
5.10 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทัได้ก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซ่ึงนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงักล่าวไดร้วมถึง
มาตรการในการป้องกนัและจดัการกบัความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) คอย
ดูแลและติดตามความเส่ียงตามแผนท่ีวางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

 

1. การก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลักของ 
บริษัท และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อให้แผนงานการบริหารความเส่ียง
สอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

2. การจดัการความเส่ียงตามแผนงานในการบริหารความเส่ียงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะได้
จดัล าดับความส าคญัของความเส่ียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีความเส่ี ยงดงักล่าวจะมี             
ต่อองค์กร แลว้จึงก าหนดมาตรการในการจดัการกบัความเส่ียงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเส่ียงตามมาตรการลดความเส่ียงดงักล่าว 

3. มาตรการบริหารความเส่ียงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะมีการจัดประชุม               
ทุกไตรมาส เพ่ือติดตามและทบทวนผลการด าเนินการจัดการความเส่ียงดังกล่าว โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะท าการติดตามและสอบทานการจดัการความเส่ียงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงาน 
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัไดต้ั้งไว ้

 

นอกจากการบริหารความเส่ียงตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้ งก าหนด
มาตรการในการบริหารความเส่ียง เขา้เป็นส่วนหน่ึงในการวดัประเมินผลงานของพนักงาน ทั้ งในระดบัปฏิบติัการและ
ระดบับริหาร เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึก การฝึกอบรมดงักล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และหลกัปฏิบัติในการบริหาร
ความเส่ียงขององคก์ร อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้สืบไป 

 
5.11 การประเมนิคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และเลขานุการบริษัท 

 

5.11.1     การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการก าหนดใหมี้การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล
เป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  ทั้ งยงัมีการพิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
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คณะกรรมการบริษทั อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะน าผลการประเมินท่ีไดไ้ป
พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 
5.11.2 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการก าหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย           
เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื จะประเมินใน
หัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการพฒันาและการฝึกอบรม ส าหรับการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการการ
ประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การพฒันาและการ
ฝึกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ผูส้อบบัญชี และผูบ้ริหาร เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้ไปพฒันาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย          
แต่ละคณะให้ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเป็นไปตามหน้าท่ี  ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก     
คณะกรรมการบริษทั 
 
5.11.3 การประเมนิประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นประจ าทุกปี ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัความเป็นผูน้ า การก าหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ การวางแผน
และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพนัธ์กับคณะกรรมการ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน       
การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมทั้ง
การก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือน าไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  

 
5.11.4 การประเมนิเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทัเ  
ป็นประจ าทุกปี ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท  การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) การติดต่อและประสานงาน การจดัเก็บเอกสาร การจดัประชุม รวมทั้ งการ
ก ากบัดูแลกิจการ เพื่อน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของเลขานุการบริษทัใน
การก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

 
5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 

บริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือ
กรรมการ เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมทั้งการจดัให้มีการแนะน า
ลกัษณะของธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงาน
ดา้นต่างๆ ของบริษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและจริยธรรมธุรกิจ 
ทั้งน้ี คู่มือกรรมการของบริษทั ไดค้รอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
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- ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
- ภาระหนา้ท่ี และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
- นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
 

 นอกจากนั้น เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ  บริษทัยงัไดส้นับสนุนให้
กรรมการไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รวมทั้งหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงจดัโดย IOD 

 
5.13 เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือก ผูท่ี้มีคุณวฒิุและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษทั โดยมีบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งให้ค  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้บงัคบัของบริษทั 
และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ /  
ผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนดัประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปีของบริษทั เป็นตน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั้งจดัส่งส าเนา
รายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
บริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัคนใหม่ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแต่งตั้ งภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี และ
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 


