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นโยบายการก ากับดแูลกจิการ 
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และมีความมุ่งมั่น        
ท่ีจะพฒันาเพ่ือยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ไปสูแ่นวปฏิบตัิอนัเป็นเลศิ 

คู่มือ “นโยบายหลักการก ากับดูแล” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก าหนดขึน้ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการก ากับ
ดูแลกิจการ ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ และสอดคล้องกับความคาดหวังของ          
ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูม้ีสว่นไดเ้สียที่มีต่อบรษัิทฯ       

คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)     
จะใช้ความพยายามท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่าง
เคร่งครัด และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  อย่างต่อเน่ือง       
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสรา้งความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง       
และยั่งยืนใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้ 
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หมวดที ่1   สทิธิของผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ   
และใหค้วามเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจการใหม้ากขึน้ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บั
สทิธิต่าง ๆ ไดแ้ก่ สทิธิในการไดร้บัสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ต่อการตดัสนิใจ, สทิธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
เพ่ือตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบรษัิทฯ สิทธิในการเลือกตัง้และ
ถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และสิทธิใน
ส่วนแบ่งผลก าไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคมุบรษัิทผ่านการแต่งตัง้
คณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทนตน  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของบริษัท รวมทั้ง การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ เพ่ือใชใ้นการตดัสนิใจ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือใชส้ิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชมุเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องท่ี
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคับและ
หนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพิ่มทนุและการอนมุตัิรายการพิเศษเป็นตน้ 

1. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม 
ตลอดจน ข้อมูลทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุม 
ใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน  website ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

2. บรษัิทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิส  าหรบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกบัดแูลกิจการที่ดี  ไวด้งันี ้
1. รบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา 
2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯในรอบปีท่ีผ่านมา 
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3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม ปีท่ีผ่านมา 

4. พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
5.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
6. พิจารณาอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี

ประจ าปี 
8. เรื่องอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซักถามประเด็นส าคัญท่ีอยู่ใน

ความสนใจ และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิทฯตอบขอ้ซกัถาม และ/หรอื
ชีแ้จงผูถื้อหุน้ทราบ  โดยไมม่ีการลงมติ                                   

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น   
ถึงคณะกรรมการบรษัิทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการล่วงหนา้   
ไมน่อ้ยกว่า 10 วนั ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ หรอื ทางโทรสาร หรือ ทาง
อีเมลข์องเลขานุการบริษัทฯ โดยแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย พรอ้มกับการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม         
ผูถื้อหุน้ประจ าปี  

4. บรษัิทฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการเขา้รว่มประชมุและ
ออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยจัดประชุมในวันท าการท่ีโรงแรมซึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพ และปรมิณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุน้ 
จดัใหม้ีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ส าหรบัการตรวจสอบเอกสาร 
และจดัใหม้ีอากรแสตมป์ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่รบัมอบฉนัทะ 

5. บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลา และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชมุในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ได ้

6. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมการประชุม        
ผูถื้อหุน้ และรว่มตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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หมวดที ่2   การปฏบิัตติอ่ผู้ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีนโยบายที่จะใหผู้ถื้อหุน้ไมว่่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูถื้อหุน้รายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ  มีส่วนในการดูแลกิจการ 
และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการใหม้ากขึน้  จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ ขัน้
พืน้ฐานที่เท่าเทียมกนั 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียด 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.satpcl.co.th โดยให้เสนอมายัง
บรษัิทฯ ภายใน 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งไดเ้ผยแพรร่ายละเอียดในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ท่ี  http://www.satpcl.co.th โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ 
ภายใน  31 ธนัวาคม ของทกุปี  

3. บริษัทฯ  ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคัญ     
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

4. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ 
ท่ีก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้โดยบรษัิทฯ จะเสนอช่ือกรรมการ
อิสระอย่างนอ้ยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5. คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายคน และสนับสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

6. บรษัิทฯ ก าหนดใหส้ิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้  ตามจ านวนหุน้ท่ีถือ
อย่างเท่าเทียมกนั 

http://www.satpcl.co.th/
http://www.satpcl.co.th/
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7. บริษัทฯ  มีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือ
ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้มูลภายใน เพ่ือหา
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรอืผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยมีการแจง้แนวทางและ
นโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ  และมีการติดตามผลอย่าง
สม ่าเสมอ 

8. คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ      
ท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพ่ือประโยชนข์อง
บรษัิทฯ โดยรวม ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสียกบัธุรกรรม
ท่ีท ากบับรษัิทฯ ตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นี ้
ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกัน
ของบรษัิทฯ 

9. คณะกรรมการก าหนดนโยบายเรื่องการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ 
และวิธีการรายงาน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู ้
ขอ้มลูภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิ และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารท่ีมี
หน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ต่อคณะกรรมการ
เป็นประจ า 

10. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์และแจง้
ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ภายใน 14 วัน นับจาก         
วนัประชมุ 
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หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนไดเ้สยี 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ 
กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้งเสรมิผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสรมิใหเ้กิดความ
รว่มมือ และดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สียตามสทิธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ลกูคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทุน 
เจา้หนี ้คู่แข่ง และชมุชนท่ีบรษัิทตัง้อยู่ สงัคม หรอืภาครฐั 

1. บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพ่ือให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนไดร้บัทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั 
รวมทัง้ไดก้ าหนดโทษในการท่ีไมป่ฏิบตัิตาม ไวใ้นคู่มือพนกังาน 

2. บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มและรบัผิดชอบต่อสงัคม 
โดยก าหนดใหบ้รษัิทฯ และบริษัทย่อยตอ้งผ่านการรบัรองระบบคณุภาพ 
(IATF16949:2016) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001 :2015)และจัดสรร
งบประมาณสนบัสนนุอย่างเพียงพอ 

3. บรษัิทฯ มีนโยบายในการยกระดบัคณุภาพชีวิตในสถานประกอบการของ
พนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้และ มีความปลอดภัยในการ
ท างาน 

4. คณะกรรมการก าหนดกลไกคุ้มครองสิท ธิของผู้แจ้งเบาะแส ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเก่ียวกับการท าผิดกฎหมาย ความ
ถกูตอ้งของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอ่ง หรือ การ
ผิดจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ
ไดโ้ดยตรง  

5. บรษัิทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูม้ีสว่นไดเ้สียไดร้บัความเสียหายจาก
การท่ีบริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย  ไว้ในคู่มือ
จรยิธรรมธุรกิจ ของบรษัิทฯ   
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6. บริษัทฯ ประกาศใหท้ราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ี
รบัทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนัยส าคัญท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทฯจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือ
ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

7. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของทัง้ 2 ฝ่าย   

8. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข สญัญา และขอ้ผูกพนัท่ีตกลง
กนัไวก้บัเจา้หนี ้อย่างเครง่ครดั   
  

 

หมวด 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืน ๆ      
ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 
เพียงพอ สม ่ าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการท่ีแทจ้รงิของบรษัิทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบรษัิทฯ   

คณะกรรมการบรษัิทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั  
ดงันี ้

1. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัย ์แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้เผยแพรผ่่านทาง website ของบรษัิทฯ ทัง้ท่ี
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษดว้ย 
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2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากับดูแลกิจการผ่าน
ทางแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2)  

3. เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน   เรื่อง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เก่ียวกับ    
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพย ์             
บริษัทฯ  ไดก้ าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลผ่านแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ56-1)    ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่ วไป    (2) ปัจจัยความเสี่ยง     
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์  (5) ทรพัย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  (6)ข้อพิพาททาง
กฎหมาย  (7) โครงสรา้งเงินทุน  (8) การจดัการ  (9) การควบคุมภายใน                  
(10) รายการระหว่างกัน  (11) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน     
(12) ขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง      

4. คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ        
ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผูส้อบบัญชี  และ 
จดัใหม้ีรายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและ     
ธรรมาภิบาล ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายช่ือ และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้    
ท่ีกรรมการเขา้รว่มประชมุในแต่ละปี 

6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนได้รับ 
รวมทัง้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบรษัิทย่อย หรือ หนา้ท่ีอ่ืน เช่น   
ท่ีปรกึษา รวมทัง้ รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร 4 รายแรกนบัจาก
กรรมการผูอ้  านวยการ ไวใ้นรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

7. การเปิดเผยขอ้มลูและผูม้ีอ  านาจในการเปิดเผยขอ้มลู 
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7.1  การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
7.1.1 ก าหนดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพ่ือท าหนา้ท่ีสื่อสาร

กับบุคคลภายนอก  ได้แก่  ผู้ถือหุ้น  นักลงทุนสถาบัน 
นกัลงทนุทั่วไป นกัวิเคราะห ์ภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

 (1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัใหป้ระชาชนทราบ  
 (2)  เผยแพรส่ารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง  
 (3)   ชีแ้จงกรณีท่ีมีข่าวลือหรอืข่าวสารต่าง ๆ  
 (4)  การด าเนินการเมื่อมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท        

จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
 (5)  การเปิดเผยในเชิงสง่เสรมิท่ีไมม่ีเหตอุนัควร  
 (6)  การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน โดยใช้

ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา 
โปรง่ใส เท่าเทียม และเป็นธรรม    

7.1.2  บรษัิทฯ ก าหนดใหบ้คุคลผูม้ีอ  านาจในการใหข้อ้มลูดงักลา่ว 
ได้แ ก่   ก รรมการผู้อ  าน วยการ  หรือ  รองก รรมการ
ผู้อ  านวยการ ส านักกรรมการผู้อ  านวยการ  หรือ  รอง
กรรมการผูอ้  านวยการ สายการเงินและบญัชี 
ก าหนดให้บุคคลท่ีมีอ านาจในการประสานงานการ
เปิดเผยขอ้มูลกับตลาดหลักทรพัยฯ์ (Contact Person) 
ดงันี ้

 (1)   การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี 
ได้แก่   งบการเงินประจ าปี  และงบการเงินราย 
ไตรมาส แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-
1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดยรองกรรมการ



   - 9 - 

ผู้อ  านวยการ สายการเงินและบัญ ชี  หรือรอง
กรรมการผูอ้  านวยการ ส านกักรรมการผูอ้  านวยการ  

(2)    การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตกุารณ์ ไดแ้ก่ รายการ
ไดม้า/ จ าหน่ายไป ซึ่งสินทรพัย ์รายการท่ีเก่ียวโยง 
ก าหนดวนัประชมุผูถื้อหุน้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และผูส้อบบญัชี การยา้ยที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ รายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ และโครงการลงทุน เป็นตน้ โดย 
รอ งก รรมก ารผู้ อ  าน วยก าร ส านั ก ก รรม ก าร
ผูอ้  านวยการ 

7.2   การให้ข้อมูลข่ าวสารทั่ วไปส าหรับการบริหา รองค์กร กับ
สื่อสารมวลชน โดยก าหนดให้กรรมการผู้อ  านวยการ มีหน้าท่ี           
ในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ี เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กร                            
ต่อสื่อสารมวลชน  

7.3  ก าหนดบคุคลผูป้ระสานงาน (Contact Person) กบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
7.3.1  บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ก าหนดให้ รองกรรมการ ผู้อ  านวยการ ส านักกรรมการ
ผูอ้  านวยการ หรอื เลขานกุารบรษัิทฯ เป็นผูป้ระสานงาน 

7.3.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ก าหนดใหเ้ลขานกุารบรษัิทฯ เป็นผูป้ระสานงาน   

8. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรพัย์และการ
เปลี่ยนแปลงการถือ  หลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

9. กรรมการ และผูบ้รหิาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูอ้  านวยการ มีหนา้ท่ี
ตอ้งจัดท ารายงาน   การมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   
ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธาน   คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
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ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 25 มากไปกว่า
นัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีนโยบายใหพ้นกังานระดบับรหิาร ต าแหน่ง  
ผู้ จั ด ก า รทั่ ว ไป  แ ล ะผู้ จั ด ก า รแ ผ น ก  ต้ อ งจั ด ท า ราย งาน ก า ร 
มีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน  โดย  รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ รบัทราบรายไตรมาส 

10. ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบอย่างนอ้ย 1 วนั
ล่วงหน้าก่อนท าการซือ้/ขายหลักทรัพย์  ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ
รายงานใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ รายไตรมาส 

11. คณะกรรมการบรษัิทฯ จดัใหม้ีระบบบรหิารความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งทกุดา้น 
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกับวิสัยทัศน ์เป้าหมาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ พิจารณาถึง
โอกาสท่ีจะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ  ก าหนดมาตรการ  
ในการป้องกนัแกไ้ขและผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน รวมทัง้ก าหนดมาตรการใน                      
การรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจดัใหม้ีคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงใน   ระดบัจดัการ มีหนา้ท่ีน าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิ
ตามแผนต่อคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ า 

12. คณะกรรมการ จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้ง 
ด้านการเงิน   การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอ้งรกัษาและดแูลเงินลงทนุของผูถื้อ
หุ้นและสินทรพัยข์องบริษัทฯ อยู่เสมอก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้
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หมวด 5    ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ  เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ต่อผูถื้อหุน้ และเป็นอิสระต่อฝ่ายจดัการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.1.1 ความเป็นอสิระและเป็นกลางของกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ปฏิบตัิหนา้ท่ีและใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
โดยกรรมการแต่ละคนมีหนา้ท่ีและอิสระท่ีจะตัง้ค าถาม แสดงความคิดเห็น 
หรือคัดค้านในกรณี ท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด
นโยบายความหลากหลายของกรรมการบรษัิทฯ  ท่ีตอ้งสรรหาฯ  ส  าหรบัผูท่ี้
จะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ   โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นท่ียัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน      
โดยไม่ไดจ้  ากดัเพศ ท่ีจะมาปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นกรรมการแต่อย่างใด  เพ่ือให้
คณะกรรมการมคีวามเขม้แข็งมากยิ่งขึน้ 

5.1.3 คุณสมบัตขิองกรรมการ :  ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งเป็นผูม้ี
ความรู้ ความสามารถและความพรอ้มในการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งควรมี
คณุสมบตัิอย่างนอ้ย ดงันี ้
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(1) เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ย 
 บริษัทมหาชน จ ากัด และ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
 หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(2) มีความรู ้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณท์ างานท่ีผ่านมา อย่าง
 ยาวนาน หรือเฉพาะด้าน   ซึ่ งขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
 สถานการณบ์รษัิทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ  

(3)  เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาใหก้ับบริษัทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี  โดยเฉพาะ
  การตดัสนิใจท่ีส  าคญัเพ่ือ ผลประโยชนข์องบรษัิท 

(4)  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีอาจก าหนด
 เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 

5.1.4 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องคณุสมบตัขิอง
กรรมการตรวจสอบ ดงันี ้       
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของ บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผู้
ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย  

(2) ไม่ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยล าดบัเดียวกัน 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้
แต่จะไดพ้น้ จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะ ตอ้งหา้มดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา 
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ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษัิท   

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตาม กฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ รายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรือบรษัิท
ย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บรษัิทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มี
อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ย
กว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานเป็นกรรมการท่ี
ไม่ใช่ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม    นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท า
รายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ 
หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้
กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญา มี
ภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มี
ตวัตนสทุธิของบรษัิท หรือ ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวน
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ใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี ้
ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดั
อยู่ เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปีก่อนวนัที่ย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังานคระกรรมการ ก.ล.ต. 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ใหบ้รกิารเป็นท่ี ปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาตและไม่เป็น ผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน  

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ
ของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่   

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยั
กับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยใน
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ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 
ของจ านวนหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการ
ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ
เก่ียวกบั การด าเนินงานของบรษัิท 
   ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมี
ลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการ 
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) 
ได ้
   ในกรณี ท่ีบุคคลท่ีผู้ขออนุญาตแต่ งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคล ท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
(ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่ า
ดงักล่าว ก็ต่อเมื่อบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษัิท ท่ี
แสดงว่าไดไ้ดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแต่งตัง้
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ดว้ย      
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(10) ก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี โดย
เริม่นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
  ทั้งนีค้ณะกรรมการอิสระสารมารถได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือ
เป็นกรรมการอิสระได ้โดยตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.1.5 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจ านวน
เหมาะสมกบัขนาดกิจการของบรษัิทฯ  ซึ่งประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจ หรือ
ความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ    
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต ่ากว่า 3 คน   
ซึ่ง ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง  
คราวละ 3 ปี               

5.1.6 คณะกรรมการมีการแต่งตัง้กรรมการคนใหมเ่พ่ือต่อจากวาระท่ีเหลอือยูข่อง
กรรมการคนก่อนหนา้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

5.1.7 จ านวนบรษัิทท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5.1.8 กรรมการผู้อ  านวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษัิทอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บรษัิท โดยตอ้งผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ก่อน 

5.1.9 คณะกรรมการก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับ
กรรมการผูอ้  านวยการ เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบรหิารได้
อย่างอิสระ โดยแบง่แยกหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบออกจากกนั ดงันี ้
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ประธานกรรมการ  มีหน้าที ่    

(1) เป็นประธานฯ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
(2) การลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ี  ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ     

มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 
(3) เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และ 
(4) ท าหนา้ท่ีประธานฯ ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

กรรมการผู้อ านวยการ มีหน้าที ่

(1) จดัท านโยบาย แนวทางยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน 
และงบประมาณประจ าปี  ของบริษัทฯและบริษัทย่อย  เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุ รกิจ  เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณ ประจ า ปี ของบ ริษั ท ฯ  และบริษั ทย่ อย  ตาม ท่ี
คณะกรรมการบรษัิทฯ อนมุตัิ 

(2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและไตรมาสของ 
บริษัทฯ  และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณ  ให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

(3) เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

5.1.10 คณะกรรมการจดัใหม้ีเลขานกุารบรษัิท  เพ่ือท าหนา้ท่ี ดงันี ้   

(1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ2535  :       

 รบัผิดชอบ ด าเนินการจัดท าและเก็บรกัษาเทะเบียนกรรมการ  
หนั งสื อนัดประชุมคณ ะกรรมการ   รายงานการประชุม
คณะกรรมการ    รายงานประจ าปี   หนังสือนัดประชุมและ
รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 



   - 18 - 

 เก็บรักษา และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร   

 ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศ  

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนด้วยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง และมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต   และต้องปฏิบัติ ให้ เป็น ไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  มติคณะกรรมการ และมติ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 

(2) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืน นอกเหนือจากบทบญัญตัิของกฎหมาย  

   เป็นประธานคณะท างานธรรมาภิบาล  ท าหนา้ท่ี  (1) ส่งเสรมิ/
เผยแพร่ นโยบายหลกัการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ    (2) ศกึษา/ ปรบัปรุง/ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ ให้
เป็น ปัจจุบนัอย่างนอ้นปีละครัง้  (3) การประเมินผลการปฏิบตัิ 
โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ   ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯทราบทุกไตรมาส   (4)  อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯมอบหมาย 

 เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูรายงานขอ้มลูความขดัยา้งทางผลประโยชน์
ของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอย่างนอ้ยปีละครัง้  

 รบัผิดชอบกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิทฯ   และกิจกรรมของ
บรษัิท โดยมีลกัษณะเป็น Organization  Secretary 

 งานอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ          

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ   
ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล           
(3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ  (4) คณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง ทัง้นีไ้ดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหมไ่ด ้

คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ  บริษัทฯ โดยมีอ านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชีแ้จง หรือ
จดัท ารายงานเสนอ เพ่ือใหค้  าแนะน าการด าเนินการท่ีไดร้บัมอบหมายไดต้ามท่ีเห็นควร 

5.2.1 คณะกรรมการบริหาร : ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน มีประธานฯ เป็น
กรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ี 

(1) กลั่นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการท าธุรกิจ โครงสรา้งการ
บรหิารงาน แผนธุรกิจ  และงบประมาณประจ าปี   

(2) ติดตามและก ากับการด าเนินการ (1) แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษั ทฯ (2) ผลการด า เนิน งานทางการเงินของบริษั ทฯ และ                  
(3) การบรหิารความเสี่ยง 

(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯมอบหมาย  

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล : ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระทัง้คณะ    ท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงินใหถ้กูตอ้ง เพียงพอ 
สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิผล 
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คัดเลือกและแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการ 
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พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเรื่องการก ากบัดแูลกิจการ
และจรยิธรรมทางธุรกิจ พรอ้มทัง้ติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบาย
และหลกัปฏิบตัิตามกรอบจรยิธรรม 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ : ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ทัง้คณะ   โดยประธานฯ  เป็นกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือก
บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบรษัิทฯ ติดตามการท า
แผนสืบทอดต าแหน่งงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูอ้  านวยการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชนอ่ื์นส าหรบั 
คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูอ้  านวยการ และ
รองกรรมการผูอ้  านวยการ และพิจารณาทบทวนโครงสรา้ง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ อตัราค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัทฯ 
และผูบ้รหิารใหเ้หมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ   

5.2.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง :  ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ   โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย
บรหิารความเสี่ยง สรา้งความเขา้ใจในภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง 
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
จดัการ  

5.3 บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
เปา้หมาย ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ อยู่ในกรอบของการมีจรยิธรรมท่ีดี 
และค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 
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5.3.1 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดใหเ้รื่องต่อไปนี ้เป็นอ านาจหนา้ท่ี และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ ใหค้วามเห็นชอบ 
ดงันี ้

(1) นโยบาย แนวทาง ยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปี ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของ   
บรษัิทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนม้ระยะ
ต่อไปของปี 

(3) การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี 
(4) การใชเ้งินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีไดร้บัอนุมตัิไว้ และเกินงบ

ลงทนุอื่น ๆ ท่ีไมใ่ช่งบลงทนุโครงการ 
(5) การซือ้และจ าหน่ายสนิทรพัย ์การซือ้กิจการ และเขา้รว่มในโครงการ

ร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ท่ีมีมลูค่าเกินจ านวนท่ีมอบอ านาจใหก้รรมการผูอ้  านวยการ 

(6) การท าธุรกรรม หรือการกระท าใด ๆ อันมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อ
ฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้นิ ยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ และช่ือเสียง
ของบรษัิทฯ 

(7) การท าสัญญาใด ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาท่ี
เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มีความส าคญั 

(8) การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่มกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เขา้ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(9) ธุรกรรมใด ๆ ท่ีมีผลให้โครงสรา้งเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วน
หนีส้นิต่อทนุเกิน 1.5 : 1 

(10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
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(11) การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบตัิท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวกับการบญัชี 
การบรหิารความเสี่ยง และการควบคมุภายใน 

(12) การว่าจา้งกรรมการผูอ้  านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
(13) การก าหนดและการเปลี่ยนแปลงอ านาจ อนุมตัิท่ีมอบใหก้รรมการ

ผูอ้  านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
(14) การอนุมัติวงเงิน การปรบัเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือ

สตูรการปรบัผลตอบแทนประจ าปี ของผูบ้รหิารและพนกังาน 
(15) การเสนอแต่งตั้ง และการสิน้สุดสถานภาพของกรรมการ และ

เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 
(16) การมอบอ านาจหน้าท่ีให้ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ

ผู้อ  านวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนเหนึ่ง รวมถึงการ
ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว ทัง้นีต้อ้ง
ไม่ขดักับกฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์

(17) การแต่งตัง้ และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 
(18) การจัดให้มี และก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการ ตามหลักการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
(19) การแต่งตัง้กรรมการในบรษัิทย่อย 
(20) การปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสรา้งองค์กร  ระดับรอง

กรรมการผูอ้  านวยการขึน้ไป 
(21) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

5.3.2 คณะกรรมการ จัดใหม้ีการทบทวนขอบเขต  บทบาท  และอ านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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5.3.3 คณะกรรมการไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวน
นโยบาย ดงักลา่ว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมการไดจ้ดัท าคู่มือจรยิธรรมธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้
ก าหนดโทษทางวินัย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดังกล่าว
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.5 รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พรอ้มทั้งก ากับ 
ดแูล ใหม้ีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

5.3.6 คณะกรรมการจัดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความอิสระในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และรบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุดา้นการด าเนินงาน รายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการ 
มีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.7 บริษัทฯ มีการบรหิารความเสี่ยงครอบคลมุทัง้องคก์ร โดยมีการรายงานให้
คณะกรรมการบรษัิทฯทราบเป็นประจ า ตลอดจนมีการทบทวนและประเมนิ
ประสทิธิผลของการจดัการความเสี่ยงปีละ 1 ครัง้ 

5.4  การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ      

1. บริษัทฯ จัดให้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี  
และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบ 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า       
6 ครัง้ต่อปี 
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3. ก าหนดจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  จะลงมติ
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  โดยตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

4. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูอ้  านวยการเป็นผูพ้ิจารณาเลือกเรื่อง
เขา้วาระการประชมุคณะกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคน มีอิสระท่ีจะเสนอ
เรื่องเขา้สูว่าระการประชมุก็ได ้

5. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง มีก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน         
มี เอกสารประกอบการประชุม ท่ีครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับ
คณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดม้ี
เวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ 

6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะ
เสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั 
โดยมีการจดัท าบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บไวส้  าหรบั
กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ตรวจสอบได ้

7. กรรมการทุกคนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการ
ผูอ้  านวยการ เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืฝ่ายบรหิารอ่ืน 

8. บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director - 
NED) มีโอกาสประชมุระหว่างกันเอง เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆเก่ียวกับการ
จดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
และแจง้ใหก้รรมการผูอ้  านวยการทราบถึงผลการประชมุ 

9. คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีใหก้าร
สนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชมุ ท าหนงัสือเชิญประชมุ ดแูล
และจดัการประชมุ จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุ และจดัท ารายงานการ
ประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนท่ีจะน าเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุ 
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10. คณะกรรมการสนับสนุนใหผู้บ้ริหารระดับสงูของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการ 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
เป็นประจ าทกุปี  โดยแบง่การประเมติออกเป็น 3 แบบดงันี ้ 

 

1.   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ   
2.   การประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล  
3.   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
 

หลกัเกณฑ ์และกระบวนการ ในการประเมนิตนเอง  
 

1. หลักเกณฑก์ารประเมินตนเอง : ประกอบดว้ยโครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ /บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ /การ
ประชุมคณะกรรมการ /การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและการแสดงความ
คิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ /ความสัมพันธ์กับฝ่าย
บรหิาร /การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  
 

2.  กระบวนการประเมินตนเอง  :  (1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูอ้นุมตัิแบบ
ประเมินตน เอง   (1) กรรมการประเมินตน เอง เพ่ื อแสดงความเห็น  
(3)เลขานุการบรษัิทฯ เป็นผูส้รุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินตนเอง    พรอ้ม
ทัง้จดัท าแผนการปรบัปรุง  เสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ  ทราบ   

  
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

5.6.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณา
จากการ เปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
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ผลประกอบการของบรษัิทฯ และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการ โดย
การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ านาจอนมุตัิของการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.6.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแต่ละคน 

5.6.3 กรรมการท่ีเป็นกรรมการชดุย่อย จะไดร้บัค่าตอบแทนตามบทบาท หนา้ท่ีท่ี
รบัผิดชอบ 

5.6.4 คณะกรรมการท่ี ไม่ เป็นผู้บ ริหาร และคณ ะกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ เป็นผูป้ระเมินผลกรรมการผู้อ  านวยการประจ าปี  โดยใช้
บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม   
และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการ
ผูอ้  านวยการทราบ 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 คณะกรรมการส่งเสรมิใหม้ีการพบปะระหว่างกรรมการกบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
โดยการจดัสมัมนาหวัขอ้ต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 

5.7.2 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรม
และใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง 

5.7.3 คณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหารท าหนา้ท่ีแนะน ากรรมการใหม่
ให้รูจ้ักบริษัทฯ โดยเชิญมาประชุมร่วมกัน  และรับฟังการบรรยายสรุป
ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย 

5.7.4 คณะกรรมการก าหนดใหม้ีแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารระดับกรรมการ
ผูอ้  านวยการและรองกรรมการผูอ้  านวยการ โดยมอบใหฝ่้ายบริหารจัดท า
แผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ปีละ 2 ครัง้   
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5.8   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี ้

1. มอบใหค้ณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผูส้รรหาบคุคลที่มีความรู ้
ความสามารถ  
ความเช่ียวชาญ  และประสบการณท์ างานที่ผ่านมาอย่างยาวนาน       

2. หลักเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก    จะพิจารณาจากความเหมาะสมและ
สถานการณข์องบรษัิทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ  

3. เป็นผูท่ี้สามารถอทุิศเวลาใหก้บับรษัิทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ีและเพียงพอ  
4. เป็นผูท่ี้ประกอบไปดว้ย  คณุธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินงาน 

5.9    การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานประจ าปีของกรรมการผูอ้  านวยการ  โดยเกณฑด์งักลา่วจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
เปา้หมายของบรษัิทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว    

5.10   การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ สนับสนุนใหผู้บ้ริหารระดบักรรมการผูอ้  านวยการและ
รองกรรมการผู้อ  านวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นผู้
น าเสนอวาระท่ีตนรบัผิดชอบต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลความคิด เห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง 
ขณะเดียวกนัผูบ้รหิารก็มีโอกาสไดเ้รียนรูแ้ละท าความเขา้ใจมมุมองของคณะกรรมการ
บรษัิทฯ  
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คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้อ  านวยการ  และรองกรรมการ
ผูอ้  านวยการ ในโอกาสอ่ืน นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้
กรรมการไดม้ีโอกาสท าความรูจ้กัคุน้เคยกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ  

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนไดโ้ดยตรง โดยไม่เป็น
การก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการ
ผูอ้  านวยการทราบลว่งหนา้ 
 
6. การดูแลใหม้กีารปฏบัิตติามและการทบทวน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏิบตัิตาม
แนวปฏิบตัิท่ีดีของคู่มือ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครดั  เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสรา้งความ
มั่นคงและยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ก าหนดใหม้ีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” เป็นประจ าทกุปี    
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แหล่งทีม่า/ข้อมูลอ้างอิง 
 

1. หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด (ฉบบัปรบัปรุงปี 2549) : ศนูยพ์ฒันาก ากบั
ดแูลกิจการ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

3. ขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียน : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

4. รายงานการก ากบัดแูลกิจการ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. คู่มือกรรมการบรษัิทจดทะเบียน : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

6. หลกัเกณฑก์ารประเมนิสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

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 

 
 


