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ท่ีจะพฒันาเพ่ือยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปสูแ่นวปฏิบตัิอนัเป็นเลศิ 

คู่มือ “นโยบายหลกัการกํากับดูแล” ของบริษัทฯ ฉบับนี ้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กําหนดขึน้ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ท่ีดีของกรรมการ ผู้ บริหาร และ
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ดูแลกิจการ ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ และสอดคล้องกับความคาดหวังของ          
ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสียท่ีมีตอ่บริษัทฯ       
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 (นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุม่) 
                                                                           ประธานกรรมการ 
                                              บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 

 



 
 

สารบญั                                                                     

หมวด 1  สทิธิของผู้ ถือหุ้น                                                               1-2          

หมวด 2  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั                       3-4          

หมวด 3  บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 5-6 

หมวด 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส     6-11 

หมวด 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ   

 ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ 11 

 ความหลากหลายของกรรมการ 11 

 คณุสมบตัิของกรรมการ 11 

 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 12-13 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 13-16 

5.2  คณะกรรมการชดุยอ่ยในคณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริหาร 15-17 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 17 

 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร17-18 

  คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 18 

5.3  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 18-21 

5.4  การประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ 21-22 

5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 22 

5.6  คา่ตอบแทนของกรรมการ 23-24
  



 
 

5.7  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 24 

5.8  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 25 

5.9  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้ อํานวยการ 25 

5.10 การติดตอ่สื่อสารกบัฝ่ายบริหาร 25-26 

การดแูลให้มีการปฏิบตัิตามและการทบทวน 26 

แหลง่ท่ีมา/ข้อมลูอ้างอิง 227



   - 1 - 

หมวดที่ 1   สทิธ ิของผู้ถอืห ุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนในการดูแลกิจการ   
และให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการให้มากขึน้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
สทิธิตา่ง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ตอ่การตดัสินใจ, สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้และ
ถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และสิทธิใน
ส่วนแบ่งผลกําไร ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทผ่านการแต่งตัง้
คณะกรรมการให้ทําหน้าท่ีแทนตน  ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท รวมทัง้ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ี
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุและการอนมุตัิรายการพิเศษเป็นต้น 

1. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม 
ตลอดจน ข้อมูลทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุม 
ให้กับผู้ ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน  website ของบริษัททั ง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

2. บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบตัิสําหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกบัดแูลกิจการท่ีดี  ไว้ดงันี ้
1. รับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา 
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมา 
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3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม ปีท่ีผา่นมา 

4. พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปีท่ีผ่านมา 
5.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
6. พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
7. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี

ประจําปี 
8. เร่ืองอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามประเด็นสําคัญท่ีอยู่ใน

ความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯตอบข้อซกัถาม และ/หรือ
ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นทราบ  โดยไมมี่การลงมติ                                   

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น  
ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการลว่งหน้า   
ไม่น้อยกว่า 10 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ทางโทรสาร หรือ ทาง
อีเมล์ของเลขานุการบริษัทฯ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้อมกับการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม         
ผู้ ถือหุ้นประจําปี  

4. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยจัดประชุมในวันทําการท่ีโรงแรมซึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสาร 
และจดัให้มีอากรแสตมป์ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ 

5. บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลา และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดง
ความเหน็และตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ 

6. กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมการประชุม        
ผู้ ถือหุ้น และร่วมตอบข้อซกัถามตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 



   - 3 - 

หมวดที่ 2   การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ มีส่วนในการดูแลกิจการ 
และให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินการให้มากขึน้  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ ขัน้
พืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียด 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.satpcl.co.th โดยให้เสนอมายัง
บริษัทฯ ภายใน 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์
ของบ ริษัทฯ  ท่ี  http://www.satpcl.co.th โดยให้ เสนอมายังบ ริษัทฯ 
ภายใน  31 ธนัวาคม ของทกุปี  

3. บริษัทฯ  ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ     
โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

4. ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ 
ท่ีกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการ
อิสระอยา่งน้อยหนึง่คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายคน และสนบัสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

6. บริษัทฯ กําหนดให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้ น  ตามจํานวนท่ีถือ
อยา่งเทา่เทียมกนั 
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7. บริษัทฯ  มีประกาศระเบียบเร่ืองการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือ
ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ โดยมีการแจ้งแนวทางและ
นโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ  และมีการติดตามผลอย่าง
สม่ําเสมอ 

8. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ      
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยรวม ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบัธรุกรรม
ท่ีทํากบับริษัทฯ ต้องไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจทําธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นี ้
ให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั
ของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการกําหนดนโยบายเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
และวิธีการรายงาน เพ่ือให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู้
ข้อมลูภายในใช้เป็นแนวปฏิบตัิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมี
หน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ต่อคณะกรรมการ
เป็นประจํา 

10. คณะกรรมการจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เสร็จสมบรูณ์ และแจ้ง
ผู้ ถือหุ้ นทราบ  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน  14 วัน นับจาก         
วนัประชมุ 
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หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ 
กบัผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือ และดแูลผู้ มีสว่นได้เสียตามสทิธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน 
เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่สงัคม หรือภาครัฐ 

1. บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพ่ือให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
รวมทัง้ได้กําหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบตัติาม ไว้ในคูมื่อพนกังาน 

2. บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยกําหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องผ่านการรับรองระบบคณุภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

3. บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดบัคณุภาพชีวิตในสถานประกอบการของ
พนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้และ มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

4. คณะกรรมการกําหนดกลไกคุ้ มครองสิท ธิของผู้ แ จ้งเบาะแส  ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย ความ
ถกูต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือ การ
ผิดจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ได้โดยตรง  

5. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผู้ มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจาก
การท่ีบริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้ มีส่วนได้เสีย ไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธรุกิจ ของบริษัทฯ   
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6. บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานท่ี
รับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยสําคญัท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทฯจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรือ
ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

7. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของทัง้ 2 ฝ่าย   

8. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข สญัญา และข้อผูกพนัท่ีตกลง
กนัไว้กบัเจ้าหนี ้อยา่งเคร่งครัด   
  

 

หมวด 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืน ๆ      
ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 
เพียงพอ  สม่ําเสมอ  ทันเวลา  แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการท่ีแท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธรุกิจของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  
ดงันี ้

1. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) รวมทัง้เผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ทัง้ท่ี
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วย 
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2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการผ่าน
ทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 
(แบบ 56-2)  

3. เพ่ือให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   เร่ือง
หลักเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เก่ียวกับ    
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพย์              
บริษัทฯ  ได้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ56-1)    ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไป    (2) ปัจจัยความเส่ียง     
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์  (5) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  (6)ข้อพิพาททาง
กฎหมาย  (7) โครงสร้างเงินทนุ  (8) การจัดการ  (9) การควบคมุภายใน              
(10) รายการระหว่างกัน  (11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน     
(12) ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง      

4. คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ        
ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้ สอบบัญชี และ 
จัดให้มีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและ     
ธรรมาภิบาล ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายช่ือ และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการประชุม และจํานวนครัง้    
ท่ีกรรมการเข้าร่วมประชมุในแตล่ะปี 

6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนได้รับ 
รวมทัง้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือ หน้าท่ีอ่ืน เช่น   
ท่ีปรึกษา รวมทัง้ รายละเอียดคา่ตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจาก
กรรมการผู้ อํานวยการ ไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
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7. การเปิดเผยข้อมลูและผู้ มีอํานาจในการเปิดเผยข้อมลู 
7.1  การเปิดเผยข้อมลูตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

7.1.1 กําหนดให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือทําหน้าท่ีสื่อสาร
กับบุคคลภายนอก   ได้แก่  ผู้ ถือหุ้ น  นักลงทุนสถาบัน 
นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

 (1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัให้ประชาชนทราบ  
 (2)  เผยแพร่สารสนเทศตอ่ประชาชนอยา่งทัว่ถงึ  
 (3)   ชีแ้จงกรณีท่ีมีขา่วลือหรือขา่วสารตา่ง ๆ  
 (4)  การดําเนินการเม่ือมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท        

จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
 (5)  การเปิดเผยในเชิงสง่เสริมท่ีไมมี่เหตอุนัควร  
 (6)  การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้

ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา 
โปร่งใส เทา่เทียม และเป็นธรรม    

7.1.2  บริษัทฯ กําหนดให้บคุคลผู้ มีอํานาจในการให้ข้อมลูดงักลา่ว 
ได้ แ ก่   กรรมการผู้ อํ าน วยการ  ห รือ  รอ งกรรมการ
ผู้ อํานวยการ สํานักกรรมการผู้ อํานวยการ หรือ  รอง
กรรมการผู้ อํานวยการ สายการเงินและบญัชี 
กําหนดให้บุคคลท่ีมีอํานาจในการประสานงานการ
เปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Contact Person) 
ดงันี ้

 (1)   การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี 
ได้แก่   งบการเงินประจําปี  และงบการเงินราย 
ไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-
1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) โดยรองกรรมการ
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ผู้ อํ านวยการ  สายการเงินและบัญ ชี  ห รือรอง
กรรมการผู้ อํานวยการ สํานกักรรมการผู้ อํานวยการ  

(2)    การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตกุารณ์ ได้แก่ รายการ
ได้มา/ จําหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวโยง 
กําหนดวนัประชุมผู้ ถือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการ
และผู้สอบบญัชี การย้ายท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ รายงาน
การประชุมผู้ ถือหุ้น และโครงการลงทุน เป็นต้น โดย 
รอ งก รรม กา รผู้ อํ าน วย การ  สํ านั ก ก รรม ก าร
ผู้ อํานวยการ 

7.2   การให้ ข้อมูลข่าวสารทั่ วไปสํ าห รับการบ ริหารองค์กร  กับ
สื่อสารมวลชน โดยกําหนดให้กรรมการผู้ อํานวยการ มีหน้าท่ี           
ในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กร              
ตอ่สื่อสารมวลชน  

7.3  กําหนดบคุคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
7.3.1  บริษัท  ศูน ย์ รับฝากหลักท รัพ ย์  (ประเทศไทย ) จํากัด 

กําหนดให้ รองกรรมการ ผู้ อํานวยการ สํานักกรรมการ
ผู้ อํานวยการ หรือ เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน 

7.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ กําหนดให้เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน   

8. คณะกรรมการและผู้ บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการ
เปลี่ยนแปลงการถือ   หลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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9. กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผู้ อํานวยการ มีหน้าท่ี
ต้องจัดทํารายงาน   การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง   
ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธาน   คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 มากไป
กว่านัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายให้พนักงานระดับบริหาร 
ตําแหน่ง  ผู้ จัดการทั่วไป และผู้ จัดการแผนก ต้องจัดทํารายงานการ 
มีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดย  รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ รับทราบรายไตรมาส 

10. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วนั
ล่วงหน้าก่อนทําการซือ้/ขายหลักทรัพย์  ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ
รายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ รายไตรมาส 

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องทกุด้าน 
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับวิสยัทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ พิจารณาถึง
โอกาสท่ีจะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ  กําหนดมาตรการ  
ในการป้องกนัแก้ไขและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน รวมทัง้กําหนดมาตรการใน              
การรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจดัให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงใน   ระดบัจดัการ มีหน้าท่ีนําเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิ
ตามแผนตอ่คณะกรรมการบริหารเป็นประจํา 

12. คณะกรรมการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทัง้ 
ด้านการเงิน   การปฏิบัติงาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุ
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือ
หุ้ นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอกําหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษร  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หนว่ยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ 

 
 

หมวด 5    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ  เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าท่ี
ตอ่ผู้ ถือหุ้น และเป็นอิสระตอ่ฝ่ายจดัการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.1.1 ความเป็นอ ิสระและเป็นกลางของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าท่ีและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการ
พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ทัง้จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าท่ีและอิสระท่ีจะตัง้คําถาม แสดงความคิดเห็น 
หรือคัดค้านในกรณี ท่ี มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองท่ี มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ มีสว่นได้เสีย 

5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
นโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ  ท่ีต้องสรรหาฯ  สําหรับผู้ ท่ี
จะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ   โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจําเป็นท่ียัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทัง้วิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน      
โดยไม่ได้จํากดัเพศ ท่ีจะมาปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นกรรมการแต่อย่างใด  เพ่ือให้
คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ 
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5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ :  ผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ มี
ความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งควรมี
คณุสมบติัอยา่งน้อย ดงันี ้

(1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลกัษณะต้องห้าม  ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
 บริษัทมหาชน  จํากัด  และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
 หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) มีความรู้  ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทํางานท่ีผ่านมา อย่าง
 ยาวนาน  หรือเฉพาะด้าน    ซึ่งขึ น้อยู่กับความเหมาะสมของ
 สถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ  

(3)  เป็นผู้ ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี  โดยเฉพาะ
  การตดัสนิใจท่ีสําคญัเพ่ือ ผลประโยชน์ของบริษัท 

(4)  เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีอาจกําหนด
 เพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 

5.1.4 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองคณุสมบตัิของ
กรรมการตรวจสอบ ดงันี ้       

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงาน
ในทางปกติธุรกิจของ  บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม และบริษัท
ท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการ
ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ี
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ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(3) กําหนดวาระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระตอ่เน่ืองได้ไมเ่กิน 9 ปี โดย
ไมมี่เง่ือนไข  และเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

(4) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและบริหารงาน 

(5) เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม    
นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(6) เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือ  นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(7) เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) เป็นกรรมการท่ีไม่ ได้ รับการแต่งตัง้ขึ น้ เป็นตัวแทนเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(9) สามารถปฏิบัติห น้าท่ี  แสดงความเห็น  หรือรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้
โดยอิสระ 

5.1.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจํานวน
เหมาะสมกบัขนาดกิจการของบริษัทฯ  ซึง่ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  หรือ
ความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ    
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และไม่ต่ํากว่า 3 คน   
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ซึ่ง ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 
คราวละ 3 ปี               

5.1.6 คณะกรรมการมีการแตง่ตัง้กรรมการคนใหม่เพ่ือตอ่จากวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.1.7 จํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหน่ง ให้เป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.1.8 กรรมการผู้ อํานวยการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 

5.1.9 คณะกรรมการกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับ
กรรมการผู้ อํานวยการ เพ่ือตรวจสอบถ่วงดลุการทํางานของฝ่ายบริหารได้
อยา่งอิสระ โดยแบง่แยกหน้าท่ี และความรับผิดชอบออกจากกนั ดงันี ้

ประธานกรรมการ   มีหน้าท ี่     

(1) เป็นประธานฯ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
(2) การลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ี  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ     

มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเทา่กนั 
(3) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
(4) ทําหน้าท่ีประธานฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการผู้อาํนวยการ  มีหน้าท ี่ 

(1) จดัทํานโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน 
และงบประมาณประจําปี  ของบริษัทฯและบริษัทย่อย  เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางยุทธศาสต ร์การทําธุ รกิจ  เป้ าหมาย  แผนงานและ
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งบป ระมาณ ประ จํ า ปี ของบ ริษั ทฯ  และบ ริษั ทย่ อย  ตาม ท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติั 

(2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของ 
บ ริษัทฯ  และบ ริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ  ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ 

(3) เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

5.1.10 คณะกรรมการจดัให้มีเลขานกุารบริษัท  เพ่ือทําหน้าท่ี ดงันี ้   

(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีตามพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ2535  :       

 รับผิดชอบ ดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาเทะเบียนกรรมการ  
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ    รายงานการประชุม
คณะกรรมการ    รายงานประจําปี   หนังสือนัดประชุมและ
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เก็บรักษา และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร   

 ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ  

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และมีความ
ซื่ อสัต ย์สุจ ริต   และต้องป ฏิบัติ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  มติคณะกรรมการ และมติ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

(2) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน นอกเหนือจากบทบญัญติัของกฎหมาย  

   เป็นประธานคณะทํางานธรรมาภิบาล  ทําหน้าท่ี  (1) ส่งเสริม/
เผยแพร่ นโยบายหลกัการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ    (2) ศกึษา/ ปรับปรุง/ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ ให้



   - 16 - 

เป็น ปัจจุบันอย่างน้อนปีละครัง้  (3) การประเมินผลการปฏิบัติ 
โดยรายงานคณะกรรมการบ ริษัทฯ   ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯทราบทุกไตรมาส   (4)  อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯมอบหมาย 

 เป็นหวัหน้าหนว่ยงานกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน (Compliance 
Unit) 

 เป็นศนูย์กลางข้อมลูรายงานการมีสว่นได้เสียของพนกังานและ
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างน้อยปี
ละครัง้  

 รับผิดชอบกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ   และกิจกรรมของ
บริษัท โดยมีลกัษณะเป็น Organization  Secretary 

 งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ           

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 คณะ   
ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล           
(3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ  (4) คณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเส่ียง ทัง้นีไ้ด้กําหนดให้คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะมีวาระการดํารงตําแหนง่
คราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ได้ 

คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ  บริษัทฯ โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชีแ้จง หรือ
จดัทํารายงานเสนอ เพ่ือให้คําแนะนําการดําเนินการท่ีได้รับมอบหมายได้ตามท่ีเห็นควร 
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5.2.1 คณะกรรมการบริหาร  : ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีประธานฯ เป็น
กรรมการอิสระ ทําหน้าท่ี 

(1) กลั่นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทําธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหารงาน แผนธรุกิจ  และงบประมาณประจําปี   

(2) ติดตามและกํากับการดําเนินการ (1) แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บ ริษั ทฯ  (2) ผลการดํา เนินงานทางการเงินของบ ริษั ทฯ  และ              
(3) การบริหารความเสี่ยง 

(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย  

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  : ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทัง้คณะ    ทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้อง เพียงพอ 
สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล 
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คัดเลือกและแต่งตัง้ผู้ สอบ
บญัชี พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการ 
พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้ติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย
และหลกัปฏิบตัิตามกรอบจริยธรรม 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้คณะ   โดยประธานฯ  เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือก
บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามการทํา
แผนสืบทอดตําแหน่งงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้ อํานวยการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนสําหรับ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ อํานวยการ และ
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รองกรรมการผู้ อํานวยการ และพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อตัราค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ   

5.2.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ ยง :  ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ   โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจในภาพรวมของการบริหารความเส่ียง 
ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
จดัการ  

5.3 บทบาทหน้าท ี่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
เป้าหมาย ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี 
และคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

5.3.1 คณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนดให้เร่ืองต่อไปนี ้เป็นอํานาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ ให้ความเห็นชอบ 
ดงันี ้

(1) นโยบาย แนวทาง ยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของ   
บริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะ
ตอ่ไปของปี 

(3) การลงทนุในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจําปี 
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(4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้ และเกินงบ
ลงทนุอ่ืน ๆ ท่ีไมใ่ช่งบลงทนุโครงการ 

(5) การซือ้และจําหนา่ยสินทรัพย์ การซือ้กิจการ และเข้าร่วมในโครงการ
ร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ท่ีมีมลูคา่เกินจํานวนท่ีมอบอํานาจให้กรรมการผู้ อํานวยการ 

(6) การทําธุรกรรม หรือการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบท่ีสําคัญต่อ
ฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน ยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ และช่ือเสียง
ของบริษัทฯ 

(7) การทําสัญญาใด ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาท่ี
เก่ียวกบัการทําธรุกิจปกติท่ีมีความสําคญั 

(8) การทํารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เข้าข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ธุรกรรมใด ๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วน
หนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 

(10) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
(11) การเปล่ียนนโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชี 

การบริหารความเสี่ยง และการควบคมุภายใน 
(12) การวา่จ้างกรรมการผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
(13) การกําหนดและการเปล่ียนแปลงอํานาจ อนุมัติท่ีมอบให้กรรมการ

ผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
(14) การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือ

สตูรการปรับผลตอบแทนประจําปี ของผู้บริหารและพนกังาน 
(15) การเสนอแต่งตัง้ และการสิน้สุดสถานภาพของกรรมการ และ

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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(16) การมอบอํานาจหน้าท่ีให้ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ผู้ อํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนเหนึ่ง รวมถึงการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจหน้าท่ีดงักล่าว ทัง้นีต้้อง
ไม่ขดักบักฎเกณฑ์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(17) การแตง่ตัง้ และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(18) การจัดให้มี และกํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการ ตามหลักการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(19) การแตง่ตัง้กรรมการในบริษัทยอ่ย 
(20) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรอง

กรรมการผู้ อํานวยการขึน้ไป 
(21) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

5.3.2 คณะกรรมการ จัดให้มีการทบทวนขอบเขต  บทบาท และอํานาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมการได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวน
นโยบาย ดงักลา่ว อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมการได้จดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้
กําหนดโทษทางวินัย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดงักล่าว
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.5 รายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทัง้กํากับ 
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ดแูล ให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการและการ
เปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน 

5.3.6 คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความอิสระในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ี และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุด้านการดําเนินงาน รายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการ 
มีการทบทวน  และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.7 บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงครอบคลมุทัง้องค์กร โดยมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมิน
ประสทิธิผลของการจดัการความเสี่ยงปีละ 1 ครัง้ 

5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ       

1. บริษัทฯ จัดให้มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี  
และแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบ 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า       
6 ครัง้ตอ่ปี 

3. กําหนดจํานวนองค์ประชุมขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  จะลงมติ
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  

4. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้ อํานวยการเป็นผู้ พิจารณาเลือกเร่ือง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคน มีอิสระท่ีจะเสนอ
เร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุก็ได้ 

5. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ มีกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน         
มี เอกสารประกอบการประชุม ท่ีครบถ้วน  เพียงพอ  และจัดส่งให้กับ
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คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะ
เสนอเร่ือง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั 
โดยมีการจดัทําบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บไว้สําหรับ
กรรมการและผู้ เก่ียวข้อง ตรวจสอบได้ 

7. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็น เพ่ิมเติมได้จากกรรมการ
ผู้ อํานวยการ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารอ่ืน 

8. บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director - 
NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกนัเอง เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆเก่ียวกบัการ
จดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และแจ้งให้กรรมการผู้ อํานวยการทราบถงึผลการประชมุ 

9. คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีให้การ
สนบัสนนุการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนงัสือเชิญประชุม ดแูล
และจดัการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุ และจดัทํารายงานการ
ประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนท่ีจะนําเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 

10. คณะกรรมการสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการ 
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5.5 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
เป็นประจําทกุปี  โดยแบง่การประเมิตออกเป็น 3 แบบดงันี ้ 

 

1.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ   
2.   การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล  
3.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
 

หลกัเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง  
 

1. หลกัเกณฑ์การประเมินตนเอง : ประกอบด้วยโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ /บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ /การ
ประชุมคณะกรรมการ /การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและการแสดงความ
คิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ /ความสัมพันธ์กับฝ่าย
บริหาร /การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  
 

2.  กระบวนการประเมินตนเอง  :  (1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแบบ
ประเมินตนเอง    (1) กรรมการประเมินตนเอง  เพ่ื อแสดงความเห็น  
(3)เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง    พร้อม
ทัง้จดัทําแผนการปรับปรุง  เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบ   

  
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ  

5.6.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณา
จากการ เปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอํานาจอนมุติัของการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะคน 

5.6.3 กรรมการท่ีเป็นกรรมการชดุยอ่ย จะได้รับคา่ตอบแทนตามบทบาท หน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

5.6.4 คณะกรรมการท่ี ไม่ เป็ นผู้ บ ริหาร  และคณะกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ ประเมินผลกรรมการผู้ อํานวยการประจําปี  โดยใช้
บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม   
และประธานกรรมการจะเป็นผู้ แ จ้งผลการพิจารณาให้กรรมการ
ผู้ อํานวยการทราบ 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

5.7.1 คณะกรรมการสง่เสริมให้มีการพบปะระหวา่งกรรมการกบัผู้บริหารระดบัสงู 
โดยการจดัสมัมนาหวัข้อตา่ง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั 

5.7.2 คณะกรรมการมีหน้าท่ีส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

5.7.3 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทําหน้าท่ีแนะนํากรรมการใหม่
ให้รู้จักบริษัทฯ โดยเชิญมาประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุป
ลกัษณะธรุกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

5.7.4 คณะกรรมการกําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการ
ผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดทํา
แผนสืบทอดงาน และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 2 ครัง้   
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5.8   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

   คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู ดงันี ้

1. มอบให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ  
ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์ทํางานท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน       

2. หลักเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก    จะพิจารณาจากความเหมาะสมและ
สถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ  

3. เป็นผู้ ท่ีสามารถอทุศิเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ  
4. เป็นผู้ ท่ีประกอบไปด้วย  คณุธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน 

5.9    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผู้อาํนวยการ  

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ พิจารณาเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณากําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานประจําปีของกรรมการผู้ อํานวยการ  โดยเกณฑ์ดงักลา่วจะต้องสอดคล้องกบั
เปา้หมายของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว    

5.10   การตดิต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทฯ สนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบักรรมการผู้ อํานวยการและ
รองกรรมการผู้ อํานวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นผู้
นําเสนอวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ บ ริหารท่ี รับผิดชอบงานโดยตรง 
ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  
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คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกรรมการและผู้ บ ริหารระดับกรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการ
ผู้ อํานวยการ ในโอกาสอ่ืน นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้
กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็น
การก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการ
ผู้ อํานวยการทราบลว่งหน้า 
 
การดแูลให้มีการปฏบิตัติามและการทบทวน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบติัตาม
แนวปฏิบัติท่ีดีของคู่มือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัด  เพ่ือยกระดบั
และพฒันาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสร้างความ
มัน่คงและยัง่ยืนให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
กําหนดให้มีการทบทวนคูมื่อ “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” เป็นประจําทกุปี    
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แหล่งท ี่มา/ข้อมูลอ้างองิ 
 

1. หลกัการกํากบัดแูลกิจการ 5 หมวด (ฉบบัปรับปรุงปี 2549) : ศนูย์พฒันากํากบั
ดแูลกิจการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

3. ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

4. รายงานการกํากบัดแูลกิจการ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน : สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

6. หลกัเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

7. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed 
Companies: DCP Program : Thai Institute of Directors 

8. OECD Principles of Corporate Governance :  Organization for Economic 
Co-operation and Development 

 
 


