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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี(Corporate Governance) 

 

บริษัท เอ็น เอส แอล ฟู้ดส ์จาํกัด (“บริษัท”) ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการกาํกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นส่ิง

สาํคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาํไปสู่

ประโยชนส์งูสดุต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ๆ ดงันัน้คณะกรรมการ

บริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หาหลักการสาํคัญตั้งแต่

โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่าง

โปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รทาํใหเ้กิดความเช่ือมั่นว่าการดาํเนินงานใด 

ๆ ของบรษัิทเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

เพื่อใหบ้รษัิทมีความน่าเช่ือถือสาํหรบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคณุค่าให้

กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม บรษัิทจึงไดจ้ดัทาํ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน  

ปี 2560 ซึ่งจดัทาํโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางในการกาํกับดแูลกิจการของ

บรษัิทฯ 

หลักการและนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลัก

ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏิบติั ดงันี ้

หลักปฏิบัต ิ1  บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏบัิต ิ2  วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท 

หลักปฏิบัต ิ3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัต ิ4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร  

หลักปฏิบัต ิ5  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

หลักปฏิบัต ิ6  ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัต ิ7  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลักปฏิบัต ิ8  สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  
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หลักปฏิบัต ิ1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หลักปฏบัิต ิ1.1 

คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํที่ตอ้งกาํกับดูแลใหอ้งคก์รมี 

การบรหิารจดัการที่ดี ซึง่ครอบคลมุถึง 

(1) การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

(2) การกาํหนดกลยทุธ ์นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ

เปา้หมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

• หลักปฏิบัต ิ1.2 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแลกิจการที่ ดี (governance outcome) อย่างน้อย 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคาํนงึถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย  

(3) เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม  

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะยดึหลกัปฏิบติัดงัตอ่ไปนีใ้นการกาํกบัดแูลบรษัิทใหน้าํไปสู่ผลการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

1.2.1 คณะกรรมการจะคาํนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นสาํคัญ นอกเหนือจากผล

ประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้าํในการกาํกบัดแูลกิจการเพื่อขบัเคล่ือนวฒันธรรม

องคก์รที่ยดึมั่นในจรยิธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่แสดงถึงหลกัการและแนวทาง

ในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

1.2.4 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้การส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มีกลไก

เพียงพอที่เอือ้ใหมี้การปฏิบัติจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและ 

การปฏิบติัเป็นประจาํ 
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• หลักปฏิบัต ิ1.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมัดระวงั (duty of care) 

และซื่อสัตยส์ุจริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และมติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ไดก้าํหนดไวร้วมทัง้มีกระบวนการอนมุติัการดาํเนินงานที่สาํคญั เช่น 

การลงทุน การทําธุรกรรมที่ มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลที่ เก่ียวโยงกัน  

การไดม้า/จาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

• หลักปฏิบัต ิ1.4 

คณะกรรมการจะทาํความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขต 

การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูอ้าํนวยการ และฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม

ดแูลใหก้รรมการผูอ้าํนวยการและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทาํกฎบัตรหรือนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และ 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดใหมี้ 

การทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ และฝ่ายจัดการ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกับทิศทางของ

องคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมการจะทาํความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอาํนาจการจัดการบริษัทให้แก่ 

ฝ่ายจัดการ โดยทําการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็น 

การปลดเปลือ้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งติดตามดูแลฝ่ายจดัการให้

ปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ และฝ่าย

จดัการอาจพิจารณาแบง่ออกเป็น ดงันี ้

เรือ่งที่ควรดแูลใหมี้การดาํเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่ คณ ะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดําเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อพจิารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัตอ่ไปนี ้

ก. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสรา้ง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์และ

เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พฒันา กาํหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูอ้าํนวยการ 



                                                 คูมื่อการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Manual) 

5 

 

จ. การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร 

เรื่องที่ดาํเนินการรว่มกบัฝ่ายจดัการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ และฝ่ายจดัการจะพิจารณารว่มกันโดยฝ่ายจดัการ

เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกํากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ มอบหมายใหฝ่้ายจดัการ ไปดาํเนินการโดย

คณะกรรมการติดตามและใหฝ่้ายจัดการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่ง

ไดแ้ก่เรื่องดงัตอ่ไปนี ้

ก. การกาํหนดและทบทวนกลยทุธ ์เปา้หมาย แผนงานประจาํปี  

ข. การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน  

ค. การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการที่เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ  

ง. การกาํหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร

จดัการบคุคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน  

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ 

เรือ่งที่คณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกาํกับดูแลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหก้รรมการผูอ้าํนวยการ และ

ฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการดาํเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัตอ่ไปนี ้

ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนมุติัแลว้  

ทั้งนี  ้คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรบัผิดชอบการตัดสินใจดาํเนินงาน การจัดซือ้จัดจ้าง 

การรบับุคลากรเขา้ทาํงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กาํหนดไวแ้ละติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซง

การตดัสินใจ เวน้แตมี่เหตจุาํเป็น 

ข. เรื่องที่ขอ้กาํหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุติัรายการที่กรรมการมีสว่นไดเ้สีย เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัต ิ2: กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัททีเ่ป็นไปเพือ่ความย่ังยนื 

• หลักปฏิบัต ิ2.1 

คณะกรรมการจะกาํหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษัิท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

โดยเป็นวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าให้ทั้งบริษัทลูกคา้ ผู้มีส่วนไดเ้สีย และสังคม

โดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน 

เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสาร ใหทุ้กคน

ในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทาํเป็นวิสยัทัศน ์และค่านิยมรว่มขององคก์ร (vision and 

values) หรอืวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรอือื่นๆ ในทาํนองเดียวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการจะกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่

สามารถสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้แก่บรษัิทผูมี้สว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคูก่นัไปโดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัตา่งๆ รวมทัง้การนาํเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูมี้สว่นไดเ้สีย 

(3) ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทฯ 

(4) วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้บรษัิทฯ 

(5) กลุม่ลกูคา้หลกัของบรษัิทฯ 

(6) ความสามารถในการทาํกาํไร หรอืแข่งขนัดว้ยการสรา้งคณุคา่ใหบ้รษัิทและลกูคา้ (value proposition) 

(7) ความสามารถในการดํารงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเส่ียงที่ มี

ผลกระทบตอ่บรษัิทและผูมี้สว่นไดเ้สียได ้

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  เช่น ความรับผิดชอบใน 

ผลการกระทาํ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส ่

(due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิการส่ือสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่

ในการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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• หลักปฏิบัต ิ2.2 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลให ้วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรอืประจาํปี

ของบริษัทสอดคลอ้งกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทโดยมีการนาํเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง

เหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหก้ารจัดทาํกลยุทธ์และแผนงานประจาํปีที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลักของบริษัทโดยคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทณ ขณ ะนั้น ตลอดจนโอกาสและ 

ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีไดค้าํนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาว

ขึน้ และยงัพอจะคาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการกาํหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปี คณะกรรมการจะดูแลใหมี้การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยั

และความเส่ียงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัย

ต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลเุป้าหมายหลกัของบรษัิทโดยมีกลไกที่ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้

เสียอย่างแทจ้รงิ 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้มีส่วนไดเ้สียกับ 

บริษัทไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรือความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้

เสียแตล่ะกลุม่ไดอ้ย่างถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องของบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งที่ เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล 

หน่วยงานองคก์ร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับดูแล 

เป็นตน้ 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อนาํไปวิเคราะหแ์ละจัดระดบัประเด็นดงักล่าว

ตามความสาํคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทัง้บรษัิทและผูมี้สว่นไดเ้สีย ทัง้นี ้เพื่อเลือกเรื่องสาํคญัที่

จะเป็นการสรา้งคณุคา่รว่มกบัผูมี้สว่นไดเ้สียมาดาํเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3 คณะกรรมการจะกาํหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของบริษัทโดย

คณะกรรมการจะพิจารณากาํหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการจะ

ตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนาํไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 

(unethical conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหมี้การถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานใหท้ั่วทัง้

องคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหมี้การจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการดาํเนินงานที่เหมาะสมและติดตาม

การดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยจัดให้มีผู้ท ําหน้าที่ร ับผิดชอบดูแลและติดตาม 

ผลการดาํเนินงาน  
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หลักปฏิบัต ิ3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 

• หลักปฏิบัต ิ3.1 

คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาดองคป์ระกอบ 

สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจาํเป็นตอ่การนาํพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่กาํหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดา้น

ทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้น เพื่อใหม้ั่นใจวา่ จะไดค้ณะกรรมการโดยรวม

ที่มีคณุสมบติัเหมาะสม สามารถ เขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียได ้ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจาํนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยตอ้ง

มีจาํนวนกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารที่สะทอ้นอาํนาจที่

ถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการอย่างนอ้ย 1 ใน 3 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงาน

ของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ  

ข. กรรมการอิสระมีจาํนวนและคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดแูล ใหก้รรมการ

อิสระสามารถทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็น

ไดอ้ย่างอิสระ 

3.1.4 คณ ะกรรมการจะดําเนินการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณ ะกรรมการที่ มี 

ความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาทิ อาย ุประวติัการศกึษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ จาํนวน

ปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาํปีและ

บน website ของบรษัิท 

• หลักปฏิบัต ิ3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการมีหน้าที่ความรบัผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกาํหนด

อาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมีอาํนาจ
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โดยไม่จาํกดั บรษัิทจะแยกบุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการ โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการจะครอบคลมุเรื่อง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มั่ นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม และ

การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

(3) การกาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือรว่มกับกรรมการผูอ้าํนวยการ และมีมาตรการที่

ดแูลใหเ้รื่องสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น

สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็น

ไดอ้ย่างอิสระ 

(5) การเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะกาํหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกินเกา้ (9) ปีนบัจากวนัที่

ไดร้บัการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดาํรง

ตาํแหน่งตอ่ไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจาํเป็นดงักลา่ว  

3.2.6 เพื่อให้เรื่องสาํคัญได้รบัการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน

เสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป 

3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

จาํนวนครัง้ของการประชมุและจาํนวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมาและรายงานผล

การปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ  
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• หลักปฏิบัต ิ3.3 

3.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้

กรรมการที่มีคณุสมบติัที่จะทาํใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามชาํนาญที่เหมาะสมรวมทัง้มีการ

พิจารณาประวติัของบุคคลดังกล่าว ก่อนจะนาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี ้

บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้มูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ 

3.3.2 คณะกรรมการบรษัิทจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบ

วาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัทจะคาํนึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ที่

ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบดว้ย 

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริษัทในกระบวนการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจําปี รวมทั้ง 

ความเป็นอิสระ หรอืไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• หลักปฏิบัต ิ3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอัตรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเปา้หมาย

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทประสบการณ ์

ภาระหน้าที่  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี ้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบติัอยู่

ในอตุสาหกรรม  

3.4.2 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมัติโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

โดยคณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ทัง้คา่ตอบแทนในอตัรา

คงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส 

บาํเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสรา้งให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทาํให้เกิด 

การมุ่งเนน้แตผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.3  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่

และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี ้ จาํนวนเงิน

คา่ตอบแทนที่เปิดเผย ใหร้วมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษัิทย่อย

ดว้ย 
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• หลักปฏิบัต ิ3.5 

คณะกรรมการมีหน้าที่กาํกับดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการทาํงานของกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งหลายบริษัท และเพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถ

ทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่ในบรษัิทไดมี้อย่างเพียงพอ โดยจะกาํหนดจาํนวนบรษัิทจดทะเบียนที่กรรมการ

แตล่ะคนจะไปดาํรงตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกิจของบรษัิท 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัใหมี้ระบบการรายงานการดาํรงตาํแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่รบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิาร หรอืมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการ

อื่นที่มีความขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบรษัิทเพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการตอ้งดแูล

ให้มั่ น ใจว่า  บ ริ ษั ท มี ม าต รก ารป้ อ งกัน อ ย่างเพี ย งพ อ แล ะมี ก ารแ จ้งให้ผู้ ถื อ หุ้น รับ ท ราบ ต าม 

ความเหมาะสม 

3.5.5  ใหก้รรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนการประชมุคณะกรรมการบรษัิททัง้หมดที่

ไดจ้ดัใหมี้ขึน้ในรอบปี เวน้แตใ่นกรณีที่มีเหตจุาํเป็น 

• หลักปฏิบัต ิ3.6 

คณะกรรมการมีหนา้ที่กาํกับดูแลใหมี้กรอบและกลไกในการกาํกับดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัทย่อย

และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ

กิจการอื่นที่บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลบรษัิทย่อย ซึง่รวมถึง 

(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ ํานาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของ

บรษัิทคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการผูอ้าํนวยการเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้ก็ได ้ 

(2) กาํหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามขอ้ (1) และให้

ตัวแทนของบริษัทดูแลใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมี 

ผูร้ว่มลงทนุอื่น คณะกรรมการจะกาํหนดนโยบายใหต้วัแทนทาํหนา้ที่อย่างดีที่สดุเพื่อผลประโยชนข์อง

บรษัิทย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทแม่ 
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(3) ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อยที่เหมาะสมและรดักมุเพียงพอและการทาํรายการต่างๆ เป็นไป

อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการทาํรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การทาํรายการอื่นที่สาํคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย  

เป็นตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต ่

รอ้ยละ 20 แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 50 และจาํนวนเงินลงทนุหรืออาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมีนยัสาํคญัตอ่บรษัิทในกรณี

ที่จาํเป็น คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทาํสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือ

ขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอาํนาจในการบรหิารจดัการและการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจใน

เรื่องสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินของบริษัทไดมี้

ตามมาตรฐานและกาํหนดเวลา 

หลักปฏิบัต ิ3.7 

• คณะกรรมการจะจดัใหมี้การประเมินผลการทาํงานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการทาํงานของกรรมการ

รายบุคคลอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาํผลการ

ประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบติังานในดา้นตา่งๆได ้ 

หลักปฏิบัต ิ3.8 

คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บั

การเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ั่นใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะนาํและมีขอ้มลูที่

เป็นประโยชนต์่อการปฏิบติัหนา้ที่ ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วิสยัทัศน ์พันธกิจ 

คา่นิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จาํเป็นอย่างตอ่เน่ือง 

3.8.3 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มที่

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอย่างสมํ่าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงาน

ประจาํปี  
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• หลักปฏิบัต ิ3.9 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่

จาํเป็น และมีเลขานกุารบรษัิทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จาํเป็นและเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีกาํหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้

กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

3.9.2 จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาใหเ้หมาะสมกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทแตไ่ม่นอ้ยกวา่ส่ี (4) ครัง้ตอ่ปี 

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่ เป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิทเขา้สูว่าระการประชมุ 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ

กาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหก้รรมการผูอ้าํนวยการเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหมี้โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิาร

ระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเขา้ถึงสารสนเทศที่จาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูอ้าํนวยการ เลขานุการบริษัท หรือ

ผูบ้รหิารอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาํหนด และในกรณีที่จาํเป็น คณะกรรมการอาจจดั

ใหมี้ความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง

กนัเองตามความจาํเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ

รว่มดว้ย โดยแจง้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการทราบถึงผลการประชมุดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมการจะกาํหนดคุณสมบติัและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบติัหนา้ที่ใน

การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลการจัดการ

เอกสารการประชมุคณะกรรมการ เอกสารสาํคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงาน

ใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองที่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบติัหนา้ที่และใน

กรณีที่มีหลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานกุารบรษัิทจะเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักลา่วดว้ย 
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หลักปฏิบัต ิ4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

• หลักปฏิบัต ิ4.1 

คณะกรรมการจะดาํเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้

ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จาํเป็นตอ่การขบัเคล่ือนองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหก้รรมการผูอ้าํนวยการดูแลใหมี้ผูบ้ริหารระดบัสงูที่เหมาะสมโดยอย่างนอ้ย

คณะกรรมการจะร่วมกับกรรมการผูอ้าํนวยการพิจารณาหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ง

บคุคล เห็นชอบบคุคลที่กรรมการผูอ้าํนวยการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง 

(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนใหก้รรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดร้บัการอบรมและ

พฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบติังาน 

• หลักปฏิบัต ิ4.2 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหมี้การกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการโดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารจะกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจงูใจ

ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและ

สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษัิทในระยะยาว 

4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสรา้ง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้อ ํานวยการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักลา่ว 

• หลักปฏิบัต ิ4.3 

คณะกรรมการจะทาํความเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ 

การดาํเนินงานของบรษัิท 

4.3.1 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบายของ

กลุม่บรษัิทแม่ ซึง่มีผลตอ่อาํนาจในการควบคมุการบรหิารจดัการบรษัิท 
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4.3.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการ เช่น 

การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาํแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงตา่งๆ ที่มีผลกระทบตอ่การควบคมุบรษัิท 

• หลักปฏิบัต ิ4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

พนักงานในทุกระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมเพื่อ

รกัษาบคุลากรที่มีความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณ ะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสํารองรองเลี ้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่ อดูแลให้พนักงาน 

มีการออมอย่างเพียงพอสาํหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้วามเขา้ใจใน 

การบรหิารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเส่ียง 

หลักปฏิบัต ิ5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

• หลักปฏิบัต ิ5.1 

คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการที่ ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และดแูลใหฝ่้ายจดัการนาํไปเป็นส่วนหนึ่งใน

การทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการดาํเนินงานและการติดตามผลการดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะสง่เสรมิการดาํเนินการ เพื่อเพิ่มคณุค่าใหบ้รษัิทตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและ

พฒันาสินคา้และบรกิาร การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทาํงาน รวมทัง้การรว่มมือ

กบัคูค่า้ 

ทัง้นี ้การดาํเนินการขา้งตน้ควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชนร์่วมกันทั้งแก่บริษัทลูกคา้ คู่คา้ สงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม และไม่สนบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 

 

 

 



                                                 คูมื่อการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Manual) 

16 

 

• หลักปฏิบัต ิ5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ

สะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษัิท 

5.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้กลไกที่ทาํใหม้ั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมมีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน โดยจดัทาํนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจใหค้รอบคลมุ

เรื่องดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง

และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนด

ค่าตอบแทนและค่าผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่เป็นธรรม การจดัสวสัดิการที่ไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายกาํหนดหรือ

มากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสขุภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทาํงาน การอบรมให้

ความรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะ

การทาํงานในดา้นอื่นๆ 

(2) ความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และคาํนึงถึง

สขุภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วง

อายุสินคา้และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อการพัฒนาปรบัปรุงสินคา้และ

บรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขายตอ้งกระทาํอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่

ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่เป็นธรรม การ

ช่วยใหค้วามรู ้พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน 

ชีแ้จงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจ

ระหวา่งกนัอย่างยั่งยืน 

(4) ความรบัผิดชอบต่อชมุชน โดยนาํความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สามารถสรา้ง

เสริมประโยชนต์่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความสาํเร็จใน

ระยะยาว 

(5) ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดิุบ การใชพ้ลงังาน การใชน้ํา้ การ

ใชท้รพัยากรหมนุเวียน การปลดปล่อยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก เป็นตน้ 
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(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งและ

กาํหนดใหบ้ริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นต่อสาธารณะโดย บริษัท

อาจพิจารณาเขา้รว่มเป็นภาคีเครอืข่ายในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมถึงสนบัสนนุใหบ้รษัิท

อื่นๆ และคูค่า้มีและประกาศนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น  

• หลักปฏบัิต ิ5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความจาํเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่าการใชท้รพัยากรแต่ละ

ประเภทมีผลกระทบตอ่กนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนกัว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกนั ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อทรพัยากรที่

ต่างกันดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้าํนึงถึงผลกระทบและความคุม้ค่าที่จะเกิดขึน้ต่อ

ทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคณุค่าใหแ้ก่บริษัทอย่าง

ยั่งยืน 

ทัง้นี ้ทรพัยากรที่บริษัทพึงคาํนึงถึงมีอย่างนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเงิน (Financial Capital) ดา้นบคุลากร (Human 

Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

• หลักปฏิบัต ิ5.4 

คณะกรรมการจะจดัใหมี้กรอบการกาํกับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้ง

กับความตอ้งการของบริษัทรวมทั้งดูแลให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 

บรษัิท 

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจ และการกาํหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณี

ที่ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่กาํหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารบรหิารความเส่ียงขององคก์รครอบคลมุถึงการบรหิารและจดัการความเส่ียงดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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ทัง้นี ้กรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บริษัทไดท้าํตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(2) บริษัทมีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษา

ความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิใหมี้การนาํ

ขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรอืมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

(3) บริษัทได้พิจารณาความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่ นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรพัยสิ์นสารสนเทศ (Asset Management) 

เป็นตน้ 

(4) บรษัิทไดพ้ิจารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์

และปัจจัยในการกําหนดลาํดับความสาํคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความ

เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน 

งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกับรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) เป็นตน้ 

หลักปฏิบัต ิ6: ดูแลใหม้ีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

• หลักปฏิบัต ิ6.1 

คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในที่จะทาํใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจความเส่ียงที่สาํคญัของบรษัิทและอนมุติัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมติันโยบายการบรหิารความเส่ียงที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย

หลกั กลยุทธ ์และความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบริษัทสาํหรบัเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี ้คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคญักับสญัญาณ

เตือนภยัลว่งหนา้และดแูลใหมี้การทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียงเป็นประจาํ  

6.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษัิทมีการระบคุวามเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่อาจ

สง่ผลใหบ้รษัิทไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่กาํหนดไว ้
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ทัง้นี ้ความเส่ียงหลกัที่คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคญั อาจแบ่งออกเป็น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic 

Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) และ

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณ ะกรรมการจะดูแลให้มั่ น ใจว่า  บริษั ท ได้มี การประเมินผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ ้นของ 

ความเส่ียงที่ไดร้ะบไุวเ้พื่อจดัลาํดบัความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณ ะกรรมการอาจมอบหมายให้คณ ะกรรมการบริหารกลั่ นกรองข้อ  6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหบ้รษัิทประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ของ

ในประเทศและในระดบัสากล 

6.1.8 ในกรณี ที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ  (เช่น มีสัดส่วนการ 

ถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการจะนาํผลประเมินระบบควบคมุ

ภายในและการบรหิารความเส่ียงมาเป็นสว่นหนึ่งในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ย 

• หลักปฏิบัต ิ6.2 

คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคนตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ และมีคณุสมบติัและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะกาํหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมีหนา้ที่อย่างนอ้ย

ตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษัิทจดัใหมี้กลไกหรือเครื่องมือที่จะทาํใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อาํนวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

เรยีกผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืรว่มกบัผูส้อบบญัชี หรอืแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษา

ทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจะจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี 
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6.2.5 คณ ะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความ เห็น ถึ งความ เพี ยงพ อของระบบ การบ ริหารความ เส่ียง 

และการควบคมุภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

• หลักปฏิบัต ิ6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบรษัิทกบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาสของบริษัท

และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหมี้ระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการกาํหนดนโยบายและ

วิธีปฏิบติัในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพรอ้มใช้

ของขอ้มูล (Availability) รวมทัง้การจัดการขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive 

Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน

บุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ดแูล

ใหมี้แนวทางและวิธีปฏิบติัเพื่อใหก้ารทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการดาํเนินการและการเปิดเผย

ขอ้มลู ตามที่กฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยที่ผูมี้

สว่นไดเ้สียไม่ควรมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจดัใหมี้ขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระ

การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้

กรรมการที่มีสว่นไดเ้สียอย่างมีนยัสาํคญัในลกัษณะที่อาจทาํใหก้รรมการรายดงักลา่วไม่สามารถใหค้วามเห็น

ไดอ้ย่างอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

• หลักปฏิบัต ิ6.4 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจนและส่ือสารใน

ทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการนาํไปปฏิบัติไดจ้ริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

ปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

• หลักปฏิบัต ิ6.5 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้กลไกและกระบวนการจดัการ ขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และดแูลใหมี้

การจัดช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรียนที่มีความสะดวก รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น 

website หรอืรายงานประจาํปี 
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6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้นโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยจะกาํหนดใหมี้ช่องทาง

ในการแจง้เบาะแสผ่านประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล การ

ดาํเนินการ และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้มาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสที่แจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 

หลักปฏิบัต ิ7: รักษาความน่าเช่ือถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

• หลักปฏิบัต ิ7.1 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญ 

ตา่งๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่ เก่ียวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู ้ทักษะ และ

ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึง

ผูบ้ริหารสูงสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัทาํบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน

สมัพนัธ ์

7.1.2 ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล ใหค้ณะกรรมการคาํนึงถึงปัจจัยที่เก่ียวขอ้งโดยในกรณีที่เป็น

รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกับระบบควบคุม

ภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการส่ือสารในช่องทางอื่นๆ (ถา้มี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สะทอ้นฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุใหบ้รษัิทจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหข์อง

ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 

ทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบรษัิทในแตล่ะไตรมาสไดดี้ย่ิงขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้

จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้นถกูตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผย

ในสว่นที่เก่ียวเน่ืองกบัสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ตน 
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• หลักปฏิบัต ิ7.2 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและมี 

การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไข

โดยเรว็หากเริ่มมีสญัญาณบง่ชีถึ้งปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้

7.2.2 ในการอนุมัติการทาํรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะ

พิจารณาให้มั่ นใจได้ว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดําเนินกิจการ  

สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี ้

• หลักปฏิบัต ิ7.3 

ในภาวะที่บรษัิทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า 

บรษัิทมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิ

ของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถชาํระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่าง

ใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับ 

การเปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง

สมํ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ

บรษัิทไม่วา่จะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

• หลักปฏิบัต ิ7.4 

คณะกรรมการจะพิจารณาจดัทาํรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น การปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบติั

อย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึง

กรอบการรายงานที่ไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรือในระดับสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไวใ้น

รายงานประจาํปี หรอือาจจดัทาํเป็นเลม่แยกตา่งหากตามความเหมาะสมของบรษัิท 
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7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สาํคญัและสะทอ้นการปฏิบติัที่จะนาํไปสู่การสรา้งคณุค่า

แก่บรษัิทอย่างยั่งยืน 

• หลักปฏิบัต ิ7.5 

คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดใหมี้หน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาํหน้าที่ใน 

การส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ

ทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการส่ือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

(Disclosure Policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคา

หลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการกาํหนดผู้ที่รบัผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่ มีความ

เหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบรษัิทรวมทัง้วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั คา่นิยมและสามารถ

ส่ือสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอย่างดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการกาํหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การจดัใหมี้

หลักปฏิบัติในการใหข้อ้มูล นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน รวมทั้งกาํหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบของ 

นกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• หลักปฏิบัต ิ7.6 

คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

7.6.1 นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ี่กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมการจะพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น 

เว็บไซตข์องบรษัิทโดยกระทาํอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้นาํเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

ทัง้นี ้บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนีบ้น Website ของบรษัิทฯ 

(1) วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมของบรษัิทฯ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และของปีก่อนหนา้ 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ที่สามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
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(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษัิทนาํเสนอตอ่นกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอื ส่ือตา่งๆ 

(7) โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(8) โค รงส ร้า งก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  รวม ถึ งบ ริ ษั ท ย่ อ ย  บ ริ ษั ท ร่วม  บ ริ ษั ท ร่วม ค้าแ ล ะ  Special Purpose 

Enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบัของบรษัิทหนงัสือบรคิณหส์นธิ 

(13) นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น นโยบายรกัษาความปลอดภัย

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเส่ียง  

(14) กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่

ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรบัผิดชอบคุณสมบัติ วาระ 

การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

(16) ขอ้มลูติดต่อหน่วยงานหรือรอ้งเรียน หรือบุคคลที่รบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขานกุารบรษัิท เช่น 

ช่ือบคุคลที่สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์

หลักปฏิบัต ิ8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถอืหุน้ 

• หลักปฏิบัต ิ8.1 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของบรษัิทฯ 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหเ้รื่องสาํคัญ ทั้งประเด็นที่กาํหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ 

ทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสาํคัญ

ดงักลา่วถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 

(1) การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน 

วนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจเุรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ ซึ่งหาก
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กรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการตอ้งแจง้เหตผุลใหท้ี่ประชมุ 

ผูถื้อหุน้ทราบ 

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหห้นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของ

ผูถื้อหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มเอกสารที่ เก่ียวข้อง และเผยแพร่บน 

website ของบรษัิทอย่างนอ้ยเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาํหนดหลักเกณฑ์การส่ง

คาํถามลว่งหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้น website ของบรษัิทดว้ย 

8.1.6 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งจะถกูจดัทาํเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบั

ฉบบัภาษาไทย  

ทัง้นี ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

(1) วนั เวลา และสถานที่จดัประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) วาระการประชมุ โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมติั รวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจน เช่น 

ในวาระที่เก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกตัง้กรรมการและการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็น

แตล่ะวาระ 

(3) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอซึง่รวมถึง 

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้เหตุผล

และขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ใหอ้ธิบายเหตผุลและขอ้มลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุ ช่ือ  อายุ  ประวัติการศึกษาและการทํางาน จํานวนบริษัท 

จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของ

กรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกครัง้ให้

ระบขุอ้มลูการเขา้รว่มประชมุปีที่ผ่านมา และวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการแต่ละตาํแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์

อื่นๆ 
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ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี – ช่ือผูส้อบบญัชี บรษัิทที่สงักดั ประสบการณท์าํงาน ความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 

(4) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนนเสียง 

สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็น 

ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

และแผนที่ของสถานที่จดัประชมุ เป็นตน้  

• หลักปฏิบัต ิ8.2 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใสมีประสิทธิภาพ และ

เอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะกาํหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของ 

ผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อ 

การเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหมี้การกระทาํใดๆ ที่เป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชมุหรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้

จนเกินควร เช่น ไม่กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าที่

กาํหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานกาํกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3 คณ ะก รรม การจะส่ ง เสริม การนํา เท ค โน โล ยีม าใช้กับ การป ระชุม ผู้ ถื อหุ้น  ทั้ งการลงท ะเบี ย น 

ผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นยาํ 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์

ที่ เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสาํหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก ําหนดไว้ในหนังสือ 

นดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้คาํนึงถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่

เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

8.2.5 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรื่องสาํคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้

ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคัญที่ 

ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามใน

ประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ใหบ้ริษัทแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงจาํนวนและสัดส่วนของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองและของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 
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8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุจะจดัใหมี้การลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถื้อหุน้ใช้

สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาํคญั และสง่เสรมิใหมี้บคุคลที่เป็นอิสระ

เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

และงดออกเสียง ในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

• หลักปฏิบัต ิ8.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัทาํการ

ถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษัิทฯ 

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารจัดส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ภายในสิบส่ี (14) วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่ เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่ เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วม 

การประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง) 

ของแตล่ะวาระ 

(3) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในที่ประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงมีการกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้

ผูบ้รหิารและพนกังานยดึถือและปฏิบติัตาม ควบคูไ่ปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบรษัิท โดยมุ่งหวงัใหก้ารบรหิารและการ

ปฏิบติังานมีความโปรง่ใส ชดัเจน เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ ผดงุเกียรติและศกัดิ์ศรี ควรแก่ความเช่ือมั่นและไวว้างใจของคู่

คา้ ลกูคา้และประชาชน โดยมีเนือ้หาครอบคลมุในเรื่อง ดงันี ้

1. จริยธรรมทางธุรกจิ 

บรษัิทจะปฏิบติัและดแูลใหพ้นกังานที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามจรยิธรรมธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคม  

ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาํความดีตอ่บคุคล กลุม่ชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ปฏิบติัตอ่ลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินคา้และบรกิาร โดยไม่เลือกปฏิบติั 

(3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่ มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ ดี  โดยใช้ความรู ้

ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูที่เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิงได้

รวมทัง้ถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

(4)  ไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ที่ตนไดล้่วงรูม้าเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูที่ตามปกติวิสยัจะ

พงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผย ตามหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(5) เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบรูณข์องสินคา้และบรกิาร 

(6) เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบรกิารอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

(7) ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไข

ไม่ได ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

2. ข้อพงึปฏบัิตสิาํหรับพนักงาน 

พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งต่างๆ ของบรษัิทและของผูบ้งัคบับญัชา

ในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

(1) ตอ้งสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ขอ้ตกลง ประกาศ หรอืหนงัสือเวียน

ของบรษัิท ซึง่ประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั 

(2) ตอ้งปฏิบติังานในหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอ้งรายงานเหตกุารณท์ี่อาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง และทรพัยสิ์นของบรษัิท โดยเรว็ 
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(3) ตอ้งสภุาพ ใหเ้กียรติ ใหค้วามนบัถือต่อผูร้ว่มงาน และหลีกเล่ียงการนาํขอ้มลูหรือเรื่องราวของผูอ้ื่นทัง้

ในเรื่องเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษว์ิจารณใ์นลกัษณะที่จะก่อใหเ้กิด

ความเสียหายทัง้ตอ่พนกังาน และตอ่บรษัิท 

(4) พึงใหค้วามเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาที่สั่งการโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของ

บรษัิท 

(5) ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความตัง้ใจ วิริยะอุตสาหะ รกัษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท 

เพื่อเป็นแบบอย่างอนัดีใหแ้ก่พนกังานโดยทั่วไป เพื่อใหบ้รษัิท มีความกา้วหนา้ และเป็นไปอย่างถกูตอ้ง

ตามครรลองธรรม 

(6) พึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ซึ่ง

จะนาํไปสูค่วามเสียหายตอ่บคุคลอื่น และบรษัิท 

(7) ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เก่ียวกับกิจการใด ๆ ที่ 

บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตวับุคคล

ของบริษัท จะตอ้งกระทาํตามแนวทางที่ถูกตอ้งเหมาะสมที่ไดร้บัอนุญาตเท่านัน้ และตอ้งกระทาํดว้ย

ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนกังานของบรษัิท และภายหลงัจาก

พน้สภาพของพนกังานของบรษัิท พนกังานทกุคนตกลงจะรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัดงักล่าวขา้งตน้

ไวเ้ป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรือใชข้อ้มลูดงักล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจาก

การปฏิบติัหนา้ที่ใหก้บับรษัิท  พนกังานตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่บรษัิท ตามที่

เกิดขึน้จรงิทกุประการ 

(8) พงึปฏิบติั ตอ่ลกูคา้ คูค่า้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และดว้ยความเสมอภาค 

(9) ตอ้งช่วยกันระมัดระวงัและป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัท โดยมิใหเ้สียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคล

หรือจากภัยพิบติัใด ๆ เท่าที่สามารถจะทาํไดอ้ย่างเต็มที่  รวมทัง้ไม่นาํส่ิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณห์รือ

ทรพัยสิ์นของบริษัท ไปใชป้ระโยชนส์่วนตวัหรือเพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่นที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิท 

(10) บรหิารงานโดยยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ส่งเสรมิใหมี้คณุธรรมและจริยธรรมในทกุระดบั

ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ใน

บรษัิท 

(11) ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด  มีความยติุธรรม  ไม่มีอคติ 

(12) ตอ้งพรอ้มที่จะทาํงานเป็นทีม และสามารถรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
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(13) ตอ้งปฏิบติัตาม ตลอดจนตอ้งสนบัสนนุ และช่วยควบคมุกาํกบัพนกังานในบงัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตาม

ระเบียบ วินยั และขอ้กาํหนดของบริษัท ในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ ขอ้มลูจราจร

ทางคอมพิวเตอรข์องบริษัท อย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้ารใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท เป็นไปตาม

กฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และป้องกันมิใหเ้กิดความ

เสียหายตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณข์องบรษัิท 

3. ข้อไม่พงึปฏิบัตสิาํหรับพนักงาน 

พนักงานทุกคนพึงงดเวน้ไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนาํไปสู่ความเส่ือมเสียของบริษัท และของ

ตนเอง  กลา่วคือ 

(1) ใชเ้วลาทาํงานของบรษัิท ไปทาํอย่างอื่น  หรอืใชป้ระโยชนส์ว่นตวั 

(2) ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที่ หรือประโยชนจ์ากหนา้ที่การงาน แสวงหาผลประโยชนส์่วนตน หรือพรรคพวก 

หรอืทาํธุรกิจแข่งขนักบับรษัิท 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจทาํใหเ้ส่ือมเสียตอ่ตาํแหน่งหนา้ที่และเกียรติคณุของบรษัิท  

(4) แจง้หรอืใชข้อ้ความที่เป็นเท็จ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิที่ควรแจง้ตอ่บรษัิท 

(5) ทาํงานดว้ยความประมาทเลินเลอ่ กระทาํการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบติัหนา้ที่ของผูบ้รหิารที่ดี 

เพื่อใหง้านลลุว่งไปโดยถกูตอ้งและสจุรติ 

(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผล

เสียหายตอ่บรษัิท  ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(7) ขดัขวาง หรอืกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบติังานโดยชอบของผูมี้อาํนาจหนา้ที่ในบรษัิท  

หรอืออกคาํสั่งใด ๆ ใหพ้นกังานปฏิบติัในทางมิชอบหรอืผิดจรยิธรรม 

(8) ทาํผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัสง่ผลเสียหายใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่วา่โดยเจตนาหรอืไม่

ก็ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน  อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 

(10) เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดจากลกูคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่

ทาํธุรกิจกับบริษัท  หรือการเลีย้งรบัรอง ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเวน้ของขวญัตาม

ประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมธุรกิจอนันาํมาซึ่ง

ช่ือเสียงทางการคา้ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่านัน้มีมูลค่าเกินกว่า  

5,000 บาท  ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัตัง้แตผู่บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 



                                                 คูมื่อการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Manual) 

31 

 

(11) ใหสิ้นบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใชอ้ิทธิพลอย่างไม่ถูกตอ้งต่อตัวแทนของรฐั  

ลกูคา้หรอืคูค่า้ ซึง่นบัวา่เป็นการขดัแยง้ตอ่นโยบายของบรษัิท 

(12) กระทาํการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือขอ้มลูใด ๆ เพื่อเปล่ียนแปลง หรือ

บิดเบือนผลการดาํเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ

จดุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 

(13) ชาํระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่าส่วนหนึ่งของการชาํระเงิน  หรือการ

จดัการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจดุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบใุนเอกสารเพื่อการชาํระเงิน

หรอืการจดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบคุคลที่มีหนีสิ้นลน้พน้ตวั หรือมีเหตผุลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้่ามีหนีสิ้น

ลน้พน้ตวั 

(15) ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษัิท หรอืที่บรษัิทไดม้าจากการปฏิบติัหนา้ที่ของพนกังาน  

(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

(17) กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

(18) ใหห้น่วยงานที่ไม่ใช่สายจดัซือ้ขอการสนบัสนุนจากผูค้า้หรือคู่คา้ (หากมีความจาํเป็นที่จะตอ้งขอการ

สนบัสนนุดงักล่าวเพื่อประโยชนข์องบรษัิท ใหห้น่วยงานตา่ง ๆ หารอืกบัสายจดัซือ้เพื่อเป็นผูร้บัผิดชอบ

ดาํเนินการ ยกเวน้ การจดักิจกรรมรว่มทางการตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจ

เป็นผูร้บัผิดชอบ) 

(19) กระทาํการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อาํนวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาประโยชน ์หรือเขา้ถึง 

หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอรข์องบรษัิท โดยมิชอบ หรือ

โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากบรษัิท หรือจงใจ สนบัสนุน ยินยอมใหเ้กิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระทาํผิดของผู้

ใหบ้รกิาร  ตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์ หรอืกฎหมายลิขสิทธิ์  หรอืกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

4. การกาํหนดโทษพนักงาน 

(1) การฝ่าฝืนที่ไม่รา้ยแรงพนกังานจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ซึง่จะระบลุกัษณะของการ

ฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสพนักงานดังกล่าวโต้แย้งข้อ

กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา และใหถื้อคาํตดัสินของคณะกรรมการบรษัิทเป็นที่สิน้สดุ หากมีการ

ฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือพนกังานไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ไดร้บัหนงัสือเตือน

นัน้ พนกังานดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั ซึง่อาจรวมถึงการเลิกจา้งได ้
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(2) การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึง่รวมถึงการฝ่าฝืนดงัตอ่ไปนี ้ เช่น การใหห้รือการรบัสินบน  การฉอ้โกง  การเปิดเผย

ขอ้มลูความลบั หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษัิทต่อบคุคลที่สาม และการกระทาํใดๆ ที่เส่ือมเสียต่อ

เกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสําคัญใดๆ ต่อ

ผูบ้ังคบับญัชา บริษัทอาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกหนังสือ

เตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

5. การกาํหนดโทษ 

(1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 

(2) ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

(3) ตดัคา่จา้ง 

(4) พกังาน 

(5) เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายคา่ชดเชยภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

(6) ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

บรษัิทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงต่อการกาํกบัดแูลกิจการ นอกจากคณะกรรมการจะตอ้งเครง่ครดัใน

การปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) กฎหมายอื่นๆ 

ที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแลว้ บริษัทจึงได้กาํหนด

นโยบายในการกาํกับดูแลกิจการ เพื่อที่จะเนน้ถึงบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี ดงันี ้

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลซึง่มีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนด

นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวอ้ย่างเป็นอิสระคณะกรรมการของบรษัิท ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 คณะกรรมการของบริษัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบรษัิท จะตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบติัตามที่

กฎหมายกาํหนด และกรรมการบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไม่ก็ได ้

1.2  คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี

กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทั้งนี ้คุณสมบติัของกรรมการอิสระตอ้งเป็นไปตามที่

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้งกาํหนด 

1.3 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ และ ประธาน

กรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยกาํหนดหนา้ที่ของประธานกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  รบัผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท ในการกาํกบัดแูล การใหค้าํแนะนาํ ติดตามดแูล และ

สนบัสนนุการบริหารงานของฝ่ายจดัการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์เพื่อให้

มั่นใจไดว้า่ การปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์

และเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหก้รรมการทุกคนมีส่วน

รว่มในการสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม  

(3) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือถา้มี

กรรมการสองคนขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นผู้

ก ําหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ ได้รับการรอ้งขอ รวมทั้งกําหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการโดย หารือรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมีมาตรการที่ดแูลใหเ้รื่องสาํคญัไดถ้กูบรรจุ

เป็นวาระการประชมุ 
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(4)  การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น

สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็น

ไดอ้ย่างอิสระ 

 (5) การเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

 ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

(6) เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน

เสียงสองฝ่ายเท่ากนั 

(7) เป็นผูเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้ และเป็นประธานการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกาํหนด

ระเบียบวาระการประชมุรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ 

(8) รบัผิดชอบการควบคมุและดาํเนินการประชมุ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผูถื้อ

หุน้ของบริษัท ใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้

กรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

1.4 ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็

ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งนีจ้ะไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้มา

รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

1.5 บริษัทไดก้าํหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบรษัิท ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรูด้า้นบญัชี การเงิน และ

ธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และ

อื่นๆ นอกจากนีย้ังครอบคลุมคุณสมบัติที่กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

สาํนกังานก.ล.ต. 

1.6 บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ริหารอย่างชัดเจนโดย

คณะกรรมการบริษัททาํหน้าที่ในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการดาํเนินงานของผู้บริหารในระดับ

นโยบาย ในขณะที่ผูบ้ริหารทาํหนา้ที่บริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่กาํหนด ดงันัน้

ประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองตาํแหน่งตอ้งผ่านการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

1.7 คณะกรรมการเลือกบคุคลหนึ่งทาํหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการจะเป็นกรรมการ

หรอืไม่ก็ได ้

1.5  คณะกรรมการเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสบการณ์ของการทําหน้าที่ เลขานุการบริษัทที่

เหมาะสม โดยกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษัททาํหน้าที่ใหก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในดา้นที่

เก่ียวขอ้งกับกฎระเบียบ จัดการเรื่องการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่

เก่ียวขอ้ง และการประชมุ ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้พึงปฏิบติัที่ดี รวมทัง้การ

จดัทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารสาํคญัที่

สาํคญั และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ใหค้าํแนะนาํ
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เก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ รวมทัง้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้

เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกาํหนด 

และจัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียซึ่งจัดทาํโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันที่บริษัทได้รบัรายงานนั้น  ทั้งนี ้ คณะกรรมการต้องเปิดเผย

คณุสมบติัและประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทในรายงานประจาํปี และบน website ของบรษัิท 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รบัการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่าง

ต่อเน่ืองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเข้ารับการอบรมกรณี มีหลักสูตรรับรอง (Certified 

Programme) ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่ของเลขานกุารบรษัิท 

2. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท รวมทัง้มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดใหเ้รื่องดงัต่อไปนีเ้ป็นอาํนาจหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกาํหนดหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆไว ้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ

พิจารณา อนุมัติและใหค้วามเห็นไดต้ามขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยบทบาท หนา้ที่ 

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท มีดงันี ้

2.1 คณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั ความ

ซ่ือสตัยส์ุจริต ระมัดระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และตัง้ใจดูแลการดาํเนินการของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถื้อหุ้น 

รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

2.2 คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู ้ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นํา และ

ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ มีความตัง้ใจและมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง 

ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถในสาขาต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดาํเนินงานของ

บรษัิท 

2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี

ประสิทธิผล และการควบคุมการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อนัจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของบริษัท โดยไดจ้ัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Inter Audit) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทไดด้าํเนินการตาม

แนวทางที่กาํหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดใหมี้การติดตามและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงาน

เหล่านีมี้ความเป็นอิสระ และรายงานผลการดาํเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการกาํหนด

บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง นอกจากนี ้บริษัทยังไดว้่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทาํงาน

รว่มกับหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อทาํหนา้ที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ

รายการที่สาํคญัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหมี้ความมั่นใจว่าบรษัิทมีระบบที่มีประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน

อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดาํเนินงาน และการกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การ

จดัการความเส่ียงและการใชค้วามสาํคญัตอ่รายการผิดปกติทัง้หลาย 
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2.4 คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่หลกัในการกาํหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบายโดยรวม ทิศทาง เปา้หมายทางการเงิน 

ความเส่ียง แผนงาน งบประมาณ ตลอดจนกลยทุธส์าํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท ดว้ยความสามารถและ

ความสุจริตรอบคอบเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงการควบคุมกาํกับ

ดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และอย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้กาํหนดขององคก์รกาํกบัดูแลต่างๆ อีกทัง้ใหมี้

ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการ

เติบโตที่ยั่งยืน 

2.5 มีหนา้ที่พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่กาํหนดใน พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งกรรมการ 

ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ 

2.7 มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ

ตอ้งหา้มของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ 

ระเบียบที่ เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สาํนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ่ไป 

2.8 มีหนา้ที่พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอาํนาจผกูพนับรษัิทได ้

2.9 แตง่ตัง้บคุคลอื่นใดใหด้าํเนินกิจการของบรษัิท ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอาํนาจเพื่อให้

บคุคลดงักลา่วมีอาํนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

2.10 มีหนา้ที่พิจารณาอนมุติัการทาํรายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท เวน้แต่ในกรณีที่รายการ

ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื สาํนกังาน ก.ล.ต. 

2.11 มีหนา้ที่พิจารณาอนุมติัการทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน เวน้แต่ในกรณีที่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่

เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื สาํนกังาน ก.ล.ต. 

2.12 มีหนา้ที่พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นไดว้่าบรษัิทมีกาํไรพอสมควรที่จะทาํ

เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

2.13 มีหนา้ที่กาํหนดวิสยัทัศน ์ภารกิจ นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง 

แผนงาน งบประมาณประจาํปี ตลอดจนกลยุทธส์าํคัญในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ดว้ยความสามารถและ

ความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการกํากับ

ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาํหนดไวแ้ละแผนที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอย่างถูกตอ้งตามขอ้บังคับของกฎหมายและขอ้กาํหนดขององคก์รกาํกับดูแล
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ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้ใหมี้ความสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑก์ารกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2.14 รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ ดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็น

สาระสาํคญัตอ่ผูล้งทนุอย่างถกูตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปรง่ใส 

2.15 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู แบบรายบคุคล

และแบบองคค์ณะ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการบรษัิท และกรรมการ

ชุดย่อย และสรุปผลวิเคราะหก์ารปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปี เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยจะมีการกาํหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใชใ้นเปรียบเทียบ

ผลการปฏิบติังาน และจดัใหมี้การเปิดเผยขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

2.16 กาํกบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมีระบบการบรหิารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.17 พิจารณาตดัสินในเรื่องที่มีสาระสาํคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อาํนาจการบรหิาร 

การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์น และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาํหนด 

2.18 กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนมุติัในการทาํธุรกรรม และการดาํเนินการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานของบรษัิทให้

คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยจัดทาํเป็นคู่มืออาํนาจ

ดาํเนินการและใหมี้การทบทวนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2.19 จัดใหมี้การทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือช่ือเพื่อรบัรองงบ

การเงินดงักลา่ว เพื่อนาํเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี เพื่อพิจารณาอนมุติั 

2.20 ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจาํปี เพื่อนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ใน

การพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ 

2.21 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทาํรายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลมุในเรื่องสาํคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัที่ดีสาํหรบักรรมการ

บรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2.22 กาํกบัดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรที่กาํหนดไว ้

2.23 คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติัดว้ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

2.24 ดาํเนินการใหบ้รษัิทและบริษัทย่อยนาํระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหมี้ระบบ

ควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

2.25 จดัใหมี้นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาธิบาลและจดัทาํจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการทบทวนนโยบายและติดตามให้

มีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่บรษัิทมีความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง

ทกุกลุม่ดว้ยความเป็นธรรม 
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2.26 มีหนา้ที่กาํกับดูแลและกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมี

นยัสาํคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และในกรณีที่จาํเป็น

คณะกรรมการจะตอ้งดูแลใหมี้การจัดทาํสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ หรือสญัญาร่วมทุน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจน

เก่ียวกบัอาํนาจในการบรหิารจดัการและการมีสว่นรว่มในการตดัสินใจเรื่องสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํงบการเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและกาํหนดเวลา 

2.27 เขา้ใจโครงสรา้ง ความสมัพันธข์องผูถื้อหุน้ และนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ที่ผลต่อการควบคุมการบริหารงาน

ของบรษัิทย่อย 

2.28 กาํกับดูแลการบริหารความเส่ียงและมาตรการควบคุมภายใน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งจดัใหมี้การพิจารณาใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอในเรื่องดงักล่าว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และให้

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทัง้ดูแลปัจจยัมิใหปั้จจยัความเส่ียงมีผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินกิจการ

ของบรษัิท 

2.29 จดัใหมี้นโยบายส่งเสรมิการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิท เช่น 

กรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิท เป็นตน้ เพื่อใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบติังาน

อย่างต่อเน่ือง และมีการจดัทาํเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อใหผู้ท้ี่เขา้มารบัตาํแหน่งสามารถดาํเนินการ

อย่างตอ่เน่ืองได ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรอืแตง่ตัง้กรรมการใหม่  

2.30 จัดใหมี้การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการที่เขา้รบัตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลสาํคัญ

ต่างๆ ของบริษัท เช่น ลกัษณะทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งใน

ตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทจดทะเบียน เป็นตน้ โดยเลขานกุารบรษัิทไดม้อบชดุเอกสาร รายงานประจาํปีบรษัิท 

วีดีทัศนข์องบริษัท รวมถึงเยียมชมสถานที่ปฏิบติังานของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อการปฏิบติัหนา้ที่

ของกรรมการใหม่ 

2.31 กาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคาํนึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั และค่าตอบแทน

ของกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของทกุปี 

3. การเลือกตัง้กรรมการบริษัท และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

การเลือกตัง้กรรมการของบรษัิทใหก้ระทาํโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ใหก้ระทาํตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

3.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากบั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง 

3.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายๆ คน ตามแต่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนน

เสียงที่มีตามขอ้ 3.1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่ง

คะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการ เพื่อใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ 

ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน้) 
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3.3 บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะพงึมีหรอืจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน

กรรมการที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3.4 คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท กล่าวคือ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน

หนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบั

ตาํแหน่งอีกได ้

สาํหรบัคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ใหมี้วาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี 

หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี

ถดัไป กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

3.5 นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบติัหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. มหาชนฯ หรอื ตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

(ง) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จาํนวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(จ) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

3.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ 

ใบลาออกไปถึงบรษัิท กรรมการซึง่ลาออกดงักลา่วอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

3.7 ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง

มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ.มหาชนฯ หรือ ตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ เขา้เป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย

ระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่กรรมการไดเ้พียงเท่าวานตาํแหน่งวจะอยู่ใมการแทนดงักล่าป็นกรรงเขา้เบุคคลซึ่

ามาแทนข้ตนเ มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

กรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

3.8 กรรมการของบรษัิทที่จะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทอื่น ตอ้งรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทัง้นี ้

หา้มมิใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บรษัิท และกาํหนดใหร้ายงานขอ้มลูการดาํรง

ตาํแหน่งในบรษัิทอื่นดว้ย 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการ มีดงันี ้

4.1 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุเพื่อรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้  

4.2 ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็น และใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกครัง้ 

นอกเหนือจากมีเหตสุดุวิสยั ซึ่งตอ้งแจง้ต่อเลขานกุารคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ บรษัิทตอ้งรายงานจาํนวน

ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี  

4.3 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการ

คณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุแก่กรรมการทกุท่าน เพื่อใหท้ราบถึง วนัเวลาสถานที่และวาระการ

ประชมุ โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั และเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากกรรมการ 

และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชมุ และเอกสารดงักล่าว

ตอ้งใหข้อ้มลูที่เพียงพอตอ่การตดัสินใจและใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  

4.4 เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจดัทาํเป็นรายงานการประชุมซึ่งตอ้งมี

เนื ้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธาน

คณะกรรมการลงนาม และจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัเก็บที่ดี สะดวกตอ่การคน้หาและรกัษาความลบัไดดี้ 

4.4 กรรมการบรษัิทที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ 

4.5 การออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมการ ใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นสาํคญั ในกรณีที่คะแนน

เสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ

กรรมการบรษัิทคนอื่นๆ ที่มิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบไุวใ้นรายงานการประชมุ 

4.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหมี้โอกาสรูจ้กัผูบ้ริหารระดบัสงู

สาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ที่ตรวจสอบการดาํเนินกิจการของ

บริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างโปร่งใส และปราศจากการมีผลประโยชน์ขัดแยง้เพื่อใหก้าร

ปฏิบติังานของหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบการปฏิบติังานที่ดี และเกิด

ประสิทธิผลสงูสดุ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทรว่มกับ

ผูส้อบบัญชีเพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นถูกตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้ง สรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทนุ และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียว่า

มีการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปรง่ใส และมีการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการจงึเห็นสมควรกาํหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทที่เป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมีคุณสมบติัและหนา้ที่

ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.2 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชาํนาญที่เหมาะสมตามภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย และตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูค้วามเขา้ใจหรอืมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรอืการเงิน 

1.3 ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทเลือกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีลกัษณะและคณุสมบติัเป็นกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

2.1 ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของบรษัิท 

2.2 มีคณุสมบติัตามพ.ร.บ. มหาชนฯ และตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

2.3 กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูมี้ความรูด้า้นการบญัชีและการเงิน 

2.4 กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระซึง่มีคณุสมบติั ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ย่ืนคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึง
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กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้

อาํนาจควบคมุของบรษัิท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย  

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั

บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตั้งเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน

ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

ถือหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ

ของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย  

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท  

2.5 เป็นผูท้ี่สามารถปฏิบติัหนา้ที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายได้

อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอื

ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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2.6 เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเช่ือถือและเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป  

2.7 สามารถอทุิศเวลาอย่างเพยีงพอในการดาํเนนิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน มีอาํนาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

ดงันี ้

3.1 สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และครบถว้น (accuracy and completeness) รวมทัง้

เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบในการจดัทาํ

รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจาํปี และเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทอย่างเพียงพอก่อนเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือการว่าจา้ง

บรษัิทตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.3 สอบทานใหมี้การบรหิารจดัการและปฏิบติัตามนโยบายดา้นบรหิารความเส่ียง  

3.4 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

3.5 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนประสานงานกับ

ผูส้อบบัญชี เก่ียวกับวัตถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.6 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดังกล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

3.7 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท   

3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  



                                                 คูมื่อการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Manual) 

44 

 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

8) รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจาํ อย่างนอ้ย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

9) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท   

3.8 ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระทาํดงัตอ่ไปนีซ้ึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทจุรติหรอืมีส่ิงผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบรษัิท หรือผูบ้รหิารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้ กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

3.9 ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.10 ทบทวนกฎบตัร และผลการปฏิบติังานในปีที่ผ่านมาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.11 ดูแลใหบ้ริษัทมีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม

หรือประเด็นอื่น โดยทาํให้ผู้แจง้เบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดาํเนินการ

ติดตามที่เหมาะสม 

3.12  ในกรณีจาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เช่ียวชาญทาง

วิชาชีพเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตามระเบียบของบรษัิท 

3.13  สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชันของ

กิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

4.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

พน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้

4.2 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรอืตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(ง) พน้วาระจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท 

4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจง้เป็น

หนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมัติ โดยบริษัทจะแจง้เรื่องการ

ลาออกพรอ้มสาํเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทัง้

คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบที่พน้จากตาํแหน่งตอ้งรกัษาการในตาํแหน่งเพื่อดาํเนินการต่อไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

4.3 ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมี

จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการกาํหนด โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระ

ที่ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

5. การประชุม 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

5.1 ใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นๆ 

อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่อง

จาํเป็นเรง่ดว่นอื่น ๆ ไดต้ามแตจ่ะเห็นสมควร 

5.2 กรรมการตรวจสอบที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ 

5.3 การออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นสาํคญัในกรณี

ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิไดล้งมติเห็นดว้ยใหน้าํเสนอเป็นความเห็นแยง้ตอ่คณะกรรมการ 
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5.4 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อ

ทราบทกุครัง้ 

5.5 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

6.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการ 

6.2 ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระทาํดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

(2) การทจุรติ หรอืมีส่ิงผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน  

(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้กาํหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกันกับคณะกรรมการและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งดาํเนินการปรบัปรุง

แกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลาที่กาํหนดไวร้ว่มกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการ

แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดงักล่าวโดยตรงต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต.   หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

7. การรายงานของบริษัทจดทะเบยีนต่อตลาดหลักทรัพยฯ์   

7.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  

7.1.1 รายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการ ถึงการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มนาํสง่แบบแจง้รายช่ือ

และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.1.2 นาํสง่หนงัสือรบัรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ พรอ้มการรายงานมติการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนั นบัแตว่นัที่คณะกรรมการมีมติแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

7.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.2.1 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.2.2 นาํส่งหนงัสือรบัรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ สาํหรบักรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัการแต่งตัง้

ใหม่ พรอ้มการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีมติของ

คณะกรรมการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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7.3 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการถึงการเปล่ียนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนันับ

แตว่นัที่มีมติของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการของบรษัิทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเป็นกรรมการชดุย่อยของบรษัิท เพื่อทาํหนา้ที่บรหิารจดัการและ

ควบคมุกิจการของบรษัิทตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรใหก้าํหนดกฎบตัรของ

คณะกรรมการบรหิาร ดงันี ้

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1.1 คณะกรรมการบริหารตอ้งไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดยประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้

บรหิารงาน และพนกังานในระดบับรหิาร รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ [5] คน รว่มกนัเป็นคณะกรรมการบรหิาร 

1.2 คณะกรรมการบรษัิทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารในกรณีที่บรษัิทพิจารณา

เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรหิารคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้

1.3 ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบรหิาร 

2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้

2.1 ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

2.2 มีความรู ้ความสามารถ ความซื่อสัตยส์ุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ

ความรู ้ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ที่ใหแ้ก่บรษัิทได ้ 

2.3 มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

2.4 ไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่

จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

3. ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร มีขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ ดงันี ้

3.1 นาํเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบรษัิท 

การขยายกิจการ การกาํหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและ

กลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายบรหิารเพื่อนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

3.2 ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน เปา้หมายที่กาํหนดไว ้และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 
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3.3 พิจารณาอนุมัติการดาํเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทั่ วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบั

ของหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงตลาดหลกัทรพัย ์

เก่ียวกับการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมตลอดจนคู่มืออาํนาจ

ดาํเนินการซึ่งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจในการพิจารณา

อนมุติัรายจ่ายในวงเงินอนมุติัที่คณะกรรมการบรษัิท  

3.4 พิจารณาผลกาํไรและขาดทนุของบรษัิท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการ

บรษัิทอนมุติั 

3.5 พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติัก่อนนาํเสนอต่อที่ประชมุผู้

ถือหุน้ตอ่ไป 

3.6 กาํกบัดแูลการบรหิารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงที่กาํหนด และตรวจสอบและ

ติดตามการปฏิบติังานของคณะทาํงานบรหิารความเส่ียง 

(ก) กาํหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงโดยรวมใหค้รอบคลมุความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่สาํคญัของ

บรษัิท เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

(ข) ดูแลการวางแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการติดตามดูแล

ความเส่ียงของบรษัิท ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

(ค) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผล

ของกระบวนการ และการปฏิบติัตามนโยบาย 

(ง) รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบติั และขอ้เสนอแนะ

เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

3.7 มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มีอาํนาจตามที่

คณ ะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณ ะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอาํนาจหรือการมอบ

อาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจ หรอืมอบอาํนาจช่วงที่ทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุติัรายการที่

ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
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หลกัทรพัย ์และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อื่นใดกบับริษัท และ/หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว ทั้งนี ้เรื่องดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่

กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซึ่ง

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งกาํหนด 

3.8 ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4.1 กรรมการบรหิารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

4.2  กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นใบลาออกต่อบรษัิท การลาออกใหมี้ผลตัง้แต่วนัที่ใบลา

ออกไปถึงบรษัิท 

4.3 ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการบรหิารว่างลงใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลือกบุคคลใดบคุคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบติัเขา้

เป็นกรรมการบรหิารแทน 

5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารกาํหนดจาํนวนครัง้ของการประชุมไดต้ามความเหมาะสม เพื่อใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนาํมาเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั 

อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

6. การรายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่ตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํ โดยอาจรายงานเรื่องที่

สาํคญัและมติที่ประชมุใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบทกุครัง้ที่มีการประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
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กฎบัตรของกรรมการผู้อาํนวยการ 

คณะกรรมการของบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการผูอ้าํนวยการมีอาํนาจและหนา้ที่เก่ียวกับ

การบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

กาํหนดและอนมุติัคา่ตอบแทนใหก้บักรรมการผูอ้าํนวยการ ทัง้นีก้รรมการผูอ้าํนวยการตอ้งบรหิารบรษัิท ตามแผนงานหรือ

งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด  ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหร้วมถึงเรื่องหรอืกิจการตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัท โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

และตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

2.  กาํหนดกลยทุธ ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท และดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตาม

กลยทุธแ์ละแผนการทางธุรกิจที่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 

3.  ดาํเนินการและปฏิบติัภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท 

4.  สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย 

5.  อนุมัติและ/หรือมอบอาํนาจการทาํนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัท สาํหรบัธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่

กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษัิทใหด้าํเนินการแทน ทัง้นี ้ใหร้วมถึงธุรกรรมใดๆ 

ที่ไม่เป็นการผกูพนัทรพัยสิ์นของบรษัิท โดยตรง 

6.  ประสานงาน ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ไดร้บัจากคณะกรรมการ

บรษัิท 

7.  แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้

ใหแ้ก่บรษัิท 

8.  พิจารณาการนาํสิทธิและทรพัยสิ์นของบรษัิท ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับคุคล บรษัิท หา้ง รา้น หรอืสถาบนัการเงิน 

เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการอนมุติั 

9.  พิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ใชจ้่ายการดาํเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบรษัิทอนมุติัมอบหมายไว ้

10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลกัทรพัยเ์พื่อบญัชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

มอบหมายไว ้

11. อนุมัติในหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ และใหน้าํเสนอ

คณะกรรมการบรษัิท เพื่ออนมุติัในที่ประชมุคราวถดัไป 
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12. อนมุติัการใชจ้่ายเงินลงทนุที่สาํคญัๆ ที่ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายสาํหรบัปี หรือที่คณะกรรมการบรษัิท

ไดเ้คยมีมติอนมุติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

13.  ดูแลการทาํงานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานดว้ยหลกัธรรมาภิ

บาล ในการทาํธุรกิจ 

14.  สง่เสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององคก์ร 

15.  พิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรกึษาตา่งๆ ที่จาํเป็นตอ่การดาํเนินการของบรษัิท 

16.  พิจารณาอนมุติัการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนัที่เป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ เช่น ซือ้ขายสินคา้ดว้ยราคาตลาด การ

คิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการใหเ้ครดิตเทอมเหมือนลูกคา้ทั่วไป เป็นตน้ ทั้งนี ้

ภายใตน้โยบายที่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทตามที่กาํหนดไวใ้นคูมื่ออาํนาจดาํเนินการ 

17.  มีอาํนาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ และผลตอบแทน

ที่เหมาะสม และใหมี้อาํนาจปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่างๆ ตามที่กาํหนดไวใ้น

คูมื่ออาํนาจดาํเนินการ 

18.  ดาํเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีก้รรมการผูอ้าํนวยการ

ไม่มีอาํนาจในการอนุมัติรายการที่กรรมการผูอ้าํนวยการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะทาํขึน้กบับรษัิทและบรษัิทย่อย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบอาํนาจในการบริหารจดัการบริษัท ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการ โดยมีหลกัการและ

ขอบเขตอาํนาจ  ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นผูมี้อาํนาจในการบรหิารกิจการของบรษัิท ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด 

คาํสั่งและมติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทกุประการ 

(ข) เป็นผูมี้อาํนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ และดาํเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม 

สญัญา เอกสารคาํสั่ง หนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ที่ใชติ้ดต่อกับหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจและ

บุคคลอื่น ตลอดจนใหมี้อาํนาจกระทาํการใดๆ ที่จาํเป็นและตามสมควร เพื่อใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้

สาํเรจ็ลลุว่ง 

(ค) ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้

โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจ

ตามหนังสือมอบอาํนาจดังกล่าว และ/หรือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ ระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งที่

คณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืบรษัิท กาํหนดไว ้

ทัง้นี ้การใชอ้าํนาจของกรรมการผูอ้าํนวยการดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้หากกรรมการผูอ้าํนวยการมีสว่นไดส้ว่น

เสีย หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ กบับรษัิท 
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความสาํคัญของบทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงได้

พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทขึน้ เพื่อทาํหนา้ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้

คณะกรรมการและบรษัิทเอง สามารถปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี ที่กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการจงึเห็นสมควรกาํหนดกฎบตัรของเลขานกุารบรษัิท ไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษัทตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซ่ือสตัยส์ุจริต ตามพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ ซึง่ไดก้าํหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบสาํหรบัเลขานกุารบรษัิทไวโ้ดยเฉพาะดงันี ้

1.1 จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารของบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

(ง) รายงานประจาํปี 

1.2 เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

1.3 ดาํเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ 

1.4 ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้กาํหนดและกฎเกณฑต์า่งๆ ที่คณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารควรรบัทราบ 

1.5 จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มูลที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติหนา้ที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่

ไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่ 

1.6 ดแูล และประสานงานใหบ้รษัิท ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด และมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และที่ประชุมผู้ถือหุน้ รวมทั้งนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไดอ้ย่างครบถ้วนและ

ถกูตอ้ง 

1.7 จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บัรายงานนัน้ และบริษัทตอ้งจดัใหมี้ระบบการเก็บรกัษาเอกสาร 

หรือหลักฐานที่ เก่ียวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรกัษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ

ตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัที่มีการจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว 

1.8 ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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2. หลักในการปฏิบัตงิานของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบรษัิทตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 

2.1 การตดัสินใจตอ้งกระทาํบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เช่ือโดยสจุรติวา่เพียงพอ 

2.2 การตดัสินใจไดก้ระทาํไปโดยตนไม่มีสว่นไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องที่ตดัสินใจนัน้ 

2.3 กระทาํการโดยสจุรติเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นสาํคญั 

2.4 กระทาํการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาํการอันเป็นการขัดหรือแยง้กับประโยชนข์อง

บรษัิทอย่างมีนยัสาํคญั 

2.5 ไม่หาประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลของบริษัทที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือใช้

ทรพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

2.6 ไม่เขา้ทาํขอ้ตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) กับ

บรษัิท หรอืพนกังาน หรอืลกูคา้ของบรษัิท ทัง้ยงัเป็นการขดัตอ่การปฏิบติัตอ่งานในหนา้ที่ของตน 

3. กรณีทีเ่ลขานุการบริษัทพ้นจากตาํแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบัิติหน้าทีไ่ด ้

แนวทางการปฏิบติัในกรณีที่เลขานกุารบรษัิทพน้จากตาํแหน่งหรอืไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้กาํหนดไวด้งัตอ่ไปนี ้

3.1 ให้คณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก

ตาํแหน่ง หรอืไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ ได ้

3.2 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหนา้ที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการ

บรษัิทพน้จากตาํแหน่ง หรอืไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้

3.3 ใหป้ระธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานกุารบรษัิท ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่จดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบ

ในตาํแหน่งดงักลา่วดาํเนินการแจง้ใหส้าํนกังานก.ล.ต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 1.2 
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เรื่อง นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมี้และรกัษาไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดาํเนินการ

ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทนุของผูถื้อหุน้และทรพัยสิ์น

ของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลมุถึง การควบคุมทางการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกับดูแลการปฏิบติังานให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และการบรหิารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายในที่บรษัิทจดัไว ้เพื่อช่วยให้

บรษัิทมีความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผล ที่จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวใ้นเรื่องของระบบขอ้มลูและ

รายงานทางการเงินมีความถกูตอ้งเช่ือถือได ้ในเรื่องดงันี ้

1. ไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทาํงานของบรษัิท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2. ทรพัยสิ์นของบรษัิทมีอยู่จรงิ และไดมี้การควบคมุดแูล จดัเก็บ รกัษา เป็นอย่างดี 

3. การดาํเนินงานของบรษัิท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 

4. วตัถปุระสงค ์กลยทุธข์องบรษัิท ไดมี้การบรรลแุละดาํเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บรษัิทไดก้าํหนดใหมี้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท และใชบ้ริการของ

สาํนักงานตรวจสอบภายนอกร่วมดว้ย เพื่อกาํกับดูแลการทาํงานในดา้นต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีหนา้ที่ในการใหค้าํปรกึษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อให้

แน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเส่ียง และกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิท ไดจ้ดัใหมี้

ขึน้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้
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เรื่อง นโยบายการทาํรายการกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย บรษัิทจงึได้

กาํหนดนโยบายและขัน้ตอนการทาํรายการกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

เขา้ทาํรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ โดย

นโยบายและขัน้ตอนการทาํรายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้นี ้ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษัิทแลว้  

1. วัตถุประสงค ์

บริษัทกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการทาํรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทาง

ปฏิบติังานในการพิจารณารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีความขัดแยง้ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 

เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบติัที่ชดัเจน 

2. มาตรการและขั้นตอนการทาํรายการกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

หากบรษัิทมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการ

บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายโดยเท่าเทียมกนัโดยยดึหลกัการดงันี ้

• เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนมุติัที่โปรง่ใสโดยกรรมการและผูบ้รหิารดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงัและ

ซ่ือสตัยส์จุรติ โดยผูมี้สว่นไดเ้สียไม่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

• เป็นรายการที่กระทาํโดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องบรษัิทเสมือนการทาํรายการกบับคุคลภายนอก 

• มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่การทาํรายการเป็นไปตามขัน้ตอนที่ถกูตอ้ง 

• มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง โปรง่ใส ในเวลาที่เหมาะสม 

นโยบายของบรษัิทในการทาํรายการระหวา่งกนัจาํแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

ก. การทาํรายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

การทาํรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การใหบ้ริการ เป็นตน้ ระหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ ได้รับอนุมัติ เป็นหลักการจาก

คณะกรรมการบริษัทแลว้ ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการนัน้มีขอ้ตกลง

ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญ�ชูนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจ

ต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียว

โยงกัน ทั้งนี ้บริษัทจะจัดทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทในทกุไตรมาส 
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ข.  การทาํรายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

การทาํรายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและให้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอต่อณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่

กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป ทัง้นี ้ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้

ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึน้ 

บริษัทจะแต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีความจาํเป็นและมีความสมเหตสุมผล โดย

คาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริทเป็นสาํคัญโดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปีของบรษัิท และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

3. นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บังคบั ประกาศ และคาํสั่งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทและบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี

และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
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เรื่อง นโยบายการต่อตา้นคอรรั์ปช่ัน 

 

 บรษัิทยดึมั่นในการดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นไป

ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมคุณธรรม 

สรา้งจิตสาํนึกและค่านิยมที่ถกูตอ้งในการปฏิบติังาน บรษัิทตระหนกัดีว่า การคอรร์ปัชั่นเป็นการกระทาํที่ไม่ถกูตอ้งและไม่

เป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจอนัจะส่งผลเสียหายต่อบรษัิทและสงัคม ดงันัน้เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีเจตนารมณท์ี่จะป้องกนั

และลดโอกาสที่จะเกิดการทจุรติและคอรร์ปัชั่นขึน้ บริษัทจึงกาํหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั เพื่อใหบุ้คลากรของบรษัิท

และบริษัทย่อยและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นหลักปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทกุคนตอ้ง ยดึถือปฏิบติัและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

1. นิยาม 

“การคอรรั์ปช่ัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอหรอืสญัญาวา่จะ

ให ้การรบัหรือเรียกรอ้งซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด กบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน

ของเอกชน หรือผูท้ี่มีหนา้ที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ 

หรอืเพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาซึง่ผลประโยชนท์างธุรกิจที่ไม่ถกูตอ้ง 

2. นโยบาย 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม และกาํหนดใหบุ้คลากรของ

บรษัิท ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นอย่างจรงิจงั ดงันี ้

2.1 บคุลากรของบรษัิท ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีสว่นรว่มในการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม 

2.2 บคุลากรของบรษัิท ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องที่เก่ียวกบัการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น 

หรือประโยชนอ์ื่นใด การใหห้รือรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองควรเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ

เท่านัน้ โดยมีมลูคา่ที่เหมาะสม และไม่สง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจอย่างมีนยัสาํคญั 

2.3 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการคอรร์ัปชั่น ทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการดําเนินงานที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชั่นอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

2.4 จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบัญชีที่ไดร้บัการ

ยอมรบัในระดบัสากล 

2.5 มีกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นตอ่มาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 
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2.6 จัดช่องทางการส่ือสารใหบุ้คลากรสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการ

คอรร์ปัชั่น โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

2.7 ดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในทุกประเทศที่บริษัทและ

บรษัิทย่อยดาํเนินกิจการ 

2.8 การกระทาํใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม จะไดร้บัการ

พิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บรษัิท กาํหนดไวห้รอืมีโทษทางกฎหมาย 

บุคลากรของบริษัท ต้องทาํความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรร์ัปชันในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบติังาน หากพบการกระทาํใดที่เขา้ข่ายขดัตอ่นโยบายนี ้ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงาน/บคุคลที่รบัผิดชอบ 

3. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการกาํหนดและอนุมัตินโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และ

กาํกบัดแูลใหมี้ระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจดัการ

ตระหนกัถึงความสาํคญัและนาํนโยบายไปปฏิบติัจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้ริษัท มีการควบคุมภายในอย่าง

เพียงพอ และสอบทานการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

3.3 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ ร ับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบให้การส่งเสริม สนับสนุน และ

ควบคุมดูแลเพื่อใหม้ั่นใจว่าพนักงานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการ

คอรร์ปัชั่น รวมทัง้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอว่ามีความเหมาะสม

และเป็นปัจจบุนั 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติว่าเป็นไปตาม

นโยบาย แนวทางปฏิบติัที่บรษัิทไดก้าํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้

มั่นใจวา่ระบบต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัต ิ

4.1 บรษัิทกาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ตามนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่พึง

ละเลยหรอืเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํที่เขา้ข่ายการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท และตอ้งปฏิบติั

อย่างระมดัระวงัตอ่รูปแบบของการคอรร์ปัชั่น ดงันี ้
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 การใหห้รือรับสินบน 

 หา้มใหห้รอืรบัสินบนทกุรูปแบบ ไม่วา่จะดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหผู้อ้ื่นกระทาํแทนตน 

 การใหห้รือรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง และผลประโยชนอ่ื์น ๆ  

 การใหห้รอืรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชนอ์ื่น ๆ จากลกูคา้ คูค่า้ หรอืบคุคลที่มี

สว่นเก่ียวขอ้งอื่น ใหป้ฏิบติัตามคูมื่อจรรยาบรรณของบรษัิท 

 การบริจาคเพือ่การกุศล การสาธารณประโยชน ์และเงนิสนับสนุน 

 บรษัิทกาํหนดใหก้ารบรจิาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน ์และเงินสนบัสนนุ ดงันี ้

1) ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เกิดผล

เสียหายตอ่สว่นรวม 

2) ใหป้ฏิบติัตามขัน้ตอนอนมุติัรายการเพื่อการบรจิาค ที่บรษัิทไดก้าํหนดไว ้

4.2 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสรา้งสรา้งจิตสาํนึก ค่านิยม ทัศนคติใหแ้ก่พนักงานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่า การคอรร์ปัชั่นเป็นส่ิงที่

ยอมรบัไม่ได ้ทัง้การกระทาํธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

4.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํที่เขา้ข่ายการ

คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่รบัผิดชอบใหท้ราบ และใหค้วาม

รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

4.4 นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การคดัเลือก

บุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบติังานของพนกังาน โดยกาํหนดให้

ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจกับพนกังานเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามนโยบายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.5 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้

อาํนาจใหเ้หมาะสม เพื่อปอ้งกนัมิใหพ้นกังานทจุรติหรอืมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ คอรร์ปัชั่นตา่งๆ 

4.6 กาํหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมดา้นการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

มั่นใจวา่ธุรกรรมทางการเงินดงักลา่วเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

4.7 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาํการใดๆ อันเป็นการเรียกรอ้ง หรือยอมรบัซึ่ง

ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด สาํหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นที่ส่อไปในทางจงูใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การ

ปฏิบติัหนา้ที่ในทางที่มิชอบ หรอือาจทาํใหบ้รษัิทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 
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4.8 กาํหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ  ส่ิงของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยใน

พฤติกรรมการทจุรติหรือการใหสิ้นบน หากเป็นการรบัของขวญัควรเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล และตอ้ง

ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และตอ้งตระหนกัว่าการกระทาํใดๆ ตอ้งอยู่ภายใตค้วามโปรง่ใสและ

สามารถตรวจสอบได ้

4.9 กาํหนดระเบียบการจัดซือ้จัดจา้ง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทาํสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมี

หลกัฐานประกอบอย่างชดัเจนและมีการกาํหนดอาํนาจอนมุติัอย่างเหมาะสมและรดักมุ 

4.10 หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใหห้รือเสนอที่จะใหท้รพัยสิ์นหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่

บุคคลภายนอก เพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบ

ตอ่ตาํแหน่งหนา้ที่ของตน 

4.11 จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรง่ใสและถกูตอ้ง 

4.12 จดัใหมี้การส่ือสารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานทกุระดบัของบรษัิท ใหร้บัทราบและเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้พื่อนาํไปปฏิบติัโดยผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น การอบรมพนกังาน ระบบการส่ือสารภายในองคก์ร เป็นตน้ 

4.13 กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในกรณีที่พบเหตกุารณท์ี่น่าสงสยัอนัส่อให้

เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยผู้แจ้ง

เบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ไปยงับริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต ์ อีเมล ์หรือ 

จดหมาย 

4.14 จดัทาํกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยการกาํหนดขอ้มลู

ของผูแ้จง้เบาะแสใหเ้ป็นความลบักรณีที่ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสถกูเปิดเผย ผูท้ี่มีหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบ

ขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งถกูดาํเนินการลงโทษทางวินยั 

4.15 กาํหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่มีกระทาํการทุจริตคอรร์ปัชั่นหรือสนับสนุนการ

กระทาํที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยจะดาํเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น 

ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ลดคา่จา้ง พกังาน เลิกจา้ง และดาํเนินคดีตามกฎหมาย เป็นตน้ 

4.16 กาํหนดใหมี้การตรวจสอบ และรายงานตามลาํดบัขัน้ของสายงานการบงัคบับญัชา ของผูก้ระทาํการ

ทจุรติ จนกระทั่งถึง คณะกรรมการความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิาร ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติขึน้ รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลมุการทจุรติแบบต่างๆ 

เช่น การจัดทาํรายงานทางการเงินเท็จ  การทาํใหสู้ญเสียทรพัยสิ์น  การคอรร์ปัชนั  การที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ

ควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มลูในรายงานที่สาํคญั  การไดม้าหรือ

ใชไ้ปซึง่ทรพัยสิ์นโดยไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 
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เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing Policy) 

1. นโยบายและหลักการ   

 บริษัทยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความรบัผิดชอบ ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ไดก้าํหนดไว ้บรษัิทเช่ือว่าพนกังานจะตอ้งไดร้บัการปฏิบติั

อย่างยติุธรรม และคาดหวงัว่าพนกังานของบริษัทจะตอ้งประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และปฏิบติั

ตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบรษัิทอย่างเครง่ครดั บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้อง พนกังาน การดาํเนินงาน 

และทรพัยสิ์นต่างๆ จากความเส่ียงที่เกิดจากการประพฤติที่ขดัต่อนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทจุรติต่างๆ 

ที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือมลูค่าของผูถื้อหุน้ของบริษัท ดงันัน้ บริษัทไม่ยินยอมใหมี้การกระทาํผิดและ

การทจุรติเกิดขึน้ในบรษัิท และจะพิจารณาลงโทษทางวินยักบัผูก้ระทาํผิดหรอืกระทาํการทจุรติ 

 เพื่อให้บริษัทสามารถดาํเนินการตามนโยบายและหลักการดังกล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดจ้ัดทาํ

นโยบายฉบบันีข้ึน้โดยมีวตัถปุระสงคส์าํคญั ดงันี ้

1.1 เพื่อกาํหนดช่องทางในการรายงานและสนบัสนุนใหพ้นกังานทกุคนและบุคคลภายนอก ใหข้อ้มลู รายงาน

เบาะแสการกระทาํผิดหรอืการทจุรติใดๆ ที่เกิดขึน้ในบรษัิทไดอ้ย่างมั่นใจ 

1.2 เพื่อใหก้ารคุม้ครองพนกังานที่ไดใ้หข้อ้มลู ความรว่มมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บรษัิท อนัเก่ียวขอ้งกบั

การกระทาํผิดและการทุจริต ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที่

ทาํงาน พกังาน ไลอ่อก หรอืกระทาํการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม  

1.3 เพื่อกาํหนดแนวปฏิบติัที่โปรง่ใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระทาํผิดและการทจุรติ 

1.4 เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทาํผิดและการทจุรติที่อาจเกิดขึน้ในองคก์ร และช่วยใหส้ามารถตรวจพบและ

ลดความเสียหาย จากการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ 

1.5 เพื่อเป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณแ์ละคณุคา่จรยิธรรมที่ดี ของบรษัิทและพนกังาน 

2. ขอบเขตของนโยบาย 

2.1 นโยบายนีใ้หใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานทกุคนของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

2.2 นโยบายนีค้รอบคลุมการกระทาํผิดและการทุจริต (ทั้งที่ปรากฏแลว้ หรือ สงสยั) ซึ่งเก่ียวขอ้งกับพนักงาน 

ผูข้ายสินคา้/บริการ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มซึ่งมีความสมัพันธท์าง

ธุรกิจกบับรษัิท และ/หรอืบรษัิทย่อย 
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3. คาํนิยาม 

ขอ้ความหรือ คาํใดๆ ที่ใชใ้นนโยบายนี ้ใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรือได้

อธิบายไวเ้ป็นอย่างอื่น 

ก) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจาํ พนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานและสภาพการจา้งของบรษัิท 

ข) “ผูบ้ริหาร” หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการ

ผูจ้ดัการลงมาและผูมี้ตาํแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทกุรายรวมถึงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน

ที่เป็นระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปหรอืเทียบเท่า 

ค) “ผูแ้จง้เบาะแส” หมายถึง พนกังาน ผูบ้รหิาร ผูมี้สว่นไดส้่วนเสียทกุกลุ่มของบรษัิท และ/หรอืบรษัิทย่อย 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท้ี่ไดร้บั

ผลกระทบจากการดาํเนินงานของบรษัิท 

ง) “ผูถู้กกล่าวหา” หมายถึง พนักงาน ผูข้ายสินคา้/บริการ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูมี้

สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ซึง่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท และ/หรอืบรษัิทย่อย 

จ) “การกระทาํผิด” หมายถึง การกระทาํใดๆ ของพนักงานหรือผูบ้ริหาร ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิท และตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษัิท ตวัอย่างรูปแบบการกระทาํ

ผิด เช่น 

• เปิดเผยสารสนเทศอนัเป็นความลบันอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ 

• มีผลประโยชนข์ดักนัอย่างรา้ยแรง โดยเห็นแก่ประโยชนส์่วนตนในฐานะพนกังานหรือผูบ้ริหาร

มากกวา่ประโยชนข์องบรษัิท 

• ดาํเนินการอนัไม่สมควรเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

• เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลความลบัทางการคา้หรือธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชนส์่วนตน

หรอืผูอ้ื่น 

• รบัหรือแสวงหาส่ิงของอันมีมูลค่าจากผูร้บัจา้ง ผูส้่งสินคา้หรือบุคคลผูใ้หบ้ริการ หรือส่งสินคา้

ตา่งๆ ใหบ้รษัิท รวมถึงการรบัคา่นายหนา้ในทางลบัหรอื “เงินจงูใจใตโ้ต๊ะ” 

• การบังคับ คุกคาม การละเวน้การปฏิบัติ หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 

ผูข้ายสินคา้/บริการ เจา้หนี ้ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ ตลอดจน

บคุคลภายนอก 
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ฉ) “การทจุรติ” หมายถึง การกระทาํหรอืพฤติกรรมใดๆ ที่มีเจตนาทจุรติโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดม้าซึ่ง 

เงิน ผลประโยชน ์หรือการหลีกเล่ียงภาระผูกพัน หรือการทาํผิดกฎหมายและก่อความเสียหายแก่

บรษัิท ตวัอย่างรูปแบบการกระทาํทจุรติ เช่น 

• ปลอม หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยมิไดร้บัอนุญาตซึ่งเอกสาร สญัญา เช็ค ดราฟทธ์นาคาร หรือ

บญัชีธนาคาร ซึง่อยู่ในความครอบครองของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

• เขา้ทาํธุรกรรม หรือภาระผูกพันทางสัญญาในนามของบริษัท โดยไม่มีอาํนาจที่จะทาํเช่นนั้น 

และมีเจตนาทาํเพื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื่น 

• ยักยอกเงิน ทรพัย์สิน หรือวัสดุเครื่องใช้สาํนักงาน ตลอดจนทําลาย เคล่ือนย้าย เอกสาร 

ทรพัยสิ์น หรอืวสัดส่ิุงของตา่งๆ รวมทัง้การนาํไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม 

• จดัการหรอืรายงานเรื่องเงิน หรอืธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม 

ช) “บรษัิทย่อย” หมายถึง บรษัิทที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

(ก) บรษัิทที่ผูอ้อกหลกัทรพัยมี์อาํนาจควบคมุกิจการ 

(ข) บรษัิทที่บรษัิทตาม (ก) มีอาํนาจควบคมุกิจการ 

(ค) บรษัิทที่อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคมุกิจการของบรษัิทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่

ภายใตอ้าํนาจควบคมุกิจการของบรษัิทตาม (ข) 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

4.1 พนกังาน 

4.1.1 พนักงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางที่กาํหนดไว้ใน

นโยบายฉบบันีโ้ดยทนัที หากพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือว่ามีการกระทาํผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้

เก่ียวขอ้งกบับรษัิท กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

4.1.2 พนักงานตอ้งใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบริษัท ที่ทาํหนา้ที่

สอบสวนการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ 

4.2 ผูบ้รหิาร 

4.2.1 เป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแลและส่งเสริม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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4.2.2 ผูบ้ริหาร มีหนา้ที่รบัผิดชอบส่งเสริมและจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

เพื่อปอ้งกนัการกระทาํผิด การทจุรติ ในสว่นงานที่ตนเองรบัผิดชอบอยู่ รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจลักษณะของการกระทาํผิดและการทุจริตใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายในฝ่ายของ

ตนเอง 

• ตระหนกัถึงความผิดปกติที่บง่ชีถึ้งการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ 

4.2.3 ผูบ้ริหารมีหนา้ที่ใหก้ารสนับสนุนและรว่มมือแก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการสอบสวน และ

ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในการสอบสวนการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ 

4.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความรบัผิดชอบเบือ้งตน้ ในการสอบสวนการกระทาํผิดหรือการกระทาํทุจรติ ตามที่

ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้

4.4 คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน มีหนา้ที่รบัผิดชอบสืบสวนสอบสวน รวมทัง้รวบรวมพยานหลกัฐานและดาํเนินการ

อื่นใด เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงหรือพิสูจน์ความจริงว่า ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไดก้ระทาํผิดหรือการทุจริต

หรอืไม่ 

5. การใหข้้อมูลการกระทาํผิดและการทุจริต 

 บรษัิทถือว่า พนกังานทกุคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทาํผิดและการทจุริต การรายงาน

หรือใหข้อ้มลูจะตอ้งทาํดว้ยเจตนาสจุริต การจงใจใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จหรือใส่รา้ยผูอ้ื่นทาํใหบุ้คคลอื่นและบริษัทเสียหาย 

จะถกูบรษัิทลงโทษทางวินยัและดาํเนินคดีตามกฎหมาย ในการใหข้อ้มลู รายงานหรือแจง้เบาะแส ใหพ้นกังานปฏิบติัตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้ 

5.1 กรณีผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนกังาน เม่ือพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุรติว่ามีการกระทาํผิดหรือการทจุรติเกิดขึน้

เก่ียวขอ้งกบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบโดยทนัที ไม่วา่ดว้ยวาจาหรอืลาย

ลกัษณอ์กัษร ตามแบบการใหข้อ้มลูพบเห็นการกระทาํผิดและการทจุรติ (เอกสารแนบ 1) ทัง้นี ้พนกังานไม่ควรที่จะ

ดาํเนินการสอบสวน หรอืซกัถามใดๆ เก่ียวกบัการกระทาํที่สงสยัดว้ยตนเอง 

กรณีผูแ้จง้เบาะแสมิใช่พนกังาน เม่ือพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุรติวา่มีการกระทาํผิดหรือการทจุรติเกิดขึน้

เก่ียวขอ้งกบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อยสามารถแจง้ผ่านช่องทางในขอ้ 5.2 

ในการแจง้การกระทาํผิดหรือการทจุริต ผูแ้จง้เบาะแสจะตอ้งเปิดเผย ช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องตนเองไว ้

อย่างไรก็ตามผูแ้จง้เบาะแสสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยช่ือของตนเองกับกรรมการสอบสวนในชั้น



                                                 คูมื่อการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Manual) 

66 

 

สอบสวนได ้ยกเวน้กรณีบริษัทดาํเนินคดีทางกฎหมายต่อผูก้ระทาํผิด ผูแ้จง้เบาะแสจะตอ้งเปิดเผยตวัตนเพื่อให้

ขอ้มลูและเป็นพยานในชัน้ศาล 

ผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือการทุจริตที่ไม่เปิดเผยตวัตนในขัน้ตอนการใหข้อ้มลูการกระทาํผิดและการทุจริต

ก่อนการสอบสวนการกระทาํผิดและการทจุรติ บรษัิทจะไม่รบัพิจารณาและไม่กระทาํการใดๆ กบัขอ้มลู หรือเรื่องที่

แจง้เบาะแสทัง้สิน้ 

5.2 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจง้ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูแ้จง้เบาะแสสามารถ

เลือกแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี ้

(1) รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โทร. 08-3716-8833 หรอื E-mail: pannipa.r@chula.ac.th 

(2) นายชยัวฒุิ จาํนงสทุธเสถียร - กรรมการตรวจสอบ 

โทร. 08-1400-8210 หรอื E-mail: chaiwut.jumnong@gmail.com 

(3) นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์- กรรมการตรวจสอบ 

โทร. 08-6610-0053 หรอื E-mail: anajak.lawyer@gmail.com 

 ในกรณีที่ผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบั VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรอืเทียบเท่าขึน้ไป หรอืหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ ใหแ้จง้ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืฝ่ายตา่งๆ ตามขอ้ 5.1 และ 5.2 เม่ือไดร้บัแจง้วา่มีการกระทาํผิดหรอืการทจุรติเกิดขึน้ ตอ้ง

รายงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท (หรอืของสายงานธุรกิจที่ตนเองสงักดั) ทนัที  

5.3 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่จดัทาํทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และตอ้งจดัทาํรายงานสรุปการรบัเรื่องการแจง้ขอ้มลู

การกระทาํผิดและการทจุรติ ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจาํอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 

6. การสอบสวนการกระทาํผิดและการทุจริต 

 การสอบสวนการกระทาํผิดและการทจุรติ ตอ้งดาํเนินการดว้ยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้

ไดท้ราบขอ้เท็จจรงิ หรอืพิสจูนเ์รื่องที่รอ้งเรยีนวา่ผูท้ี่ถกูกลา่วหาไดก้ระทาํผิดหรอืการทจุรติหรอืไม่ และตอ้งดแูลรกัษา

ผลประโยชนแ์ละช่ือเสียงของผูถ้กูกลา่วหา พนกังานและบรษัิท  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บัในเบือ้งตน้รว่มกบัฝ่าย

กฎหมาย และฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทหรอืสายธุรกิจ ในการตรวจสอบขอ้มลูดงักลา่ว ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในสามารถ

ดาํเนินการสอบทานเอกสาร ขอ้มลู Email ตลอดจนขอ้มลูอื่นใดของบรษัิทหรอืที่บรษัิทมีความเก่ียวขอ้ง และสอบถาม

ขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูได ้
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 เม่ือตรวจสอบขอ้มลูและพบวา่ขอ้มลูที่ไดร้บัมีมลูขอ้เท็จจรงิวา่อาจมีการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ ใหฝ่้าย

ตรวจสอบภายในรว่มกบัฝ่ายกฎหมาย ดาํเนินการเสนอคณะกรรมการตรวจสอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  

6.1. คณะกรรมการสอบสวน  

คณะกรรมการสอบสวนมีองคป์ระกอบ คณุสมบติั และอาํนาจหนา้ที่ ดงันี ้

6.1.1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการ

สอบสวนเป็นผูบ้รหิารระดบัตัง้แต ่VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรอืเทียบเท่าขึน้ไป และควรมีตวัแทนจากฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกฎหมาย เขา้รว่มเป็นกรรมการ  

กรรมการสอบสวนตอ้งมีความเป็นอิสระ มีความรูแ้ละคณุสมบติัที่เหมาะสมเก่ียวกบัเรื่องการ

สอบสวนตามนโยบายนี ้และจะตอ้งไม่เป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

ก)   ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูต้อ้งสงสยั 

ข)  มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรอืความสมัพนัธส์ว่นตวักบัผูต้อ้งสงสยั นอกเหนือจากการจา้งงานกบั

บรษัิท  

ค)   มีสาเหตโุกรธเคืองผูถ้กูกลา่วหา  

ง)   มีเหตอุื่น ซึง่อาจทาํใหก้ารสอบสวนไม่เป็นธรรม 

 นอกจากนี ้ผูบ้รหิารระดบั VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรอืเทียบเท่าขึน้ไป ในสายงานที่ตอ้งสงสยักระทาํผิดหรอืการ

ทจุรติอาจสง่ตวัแทนจากสายงานที่มีความเป็นอิสระจากผูต้อ้งสงสยักระทาํผิดหรอืการทจุรติเขา้รว่มเป็นผูส้นบัสนนุและให้

ขอ้มลู นอกจากนีค้ณะกรรมการสอบสวนอาจเชิญผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ เช่น ดา้นความปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดา้นวิศวกรรมเขา้รว่มเป็นผูใ้หข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง  

 ในกรณีที่ผูต้อ้งสงสยักระทาํผิดหรอืทจุรติ เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู ประธานคณะกรรมการสอบสวนตอ้งมีระดบั

ที่สงูกวา่ผูท้ี่ถกูสอบสวน และกรรมการจากฝ่ายตอ้งเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายนัน้ๆ 

6.1.2. อาํนาจในการสอบสวน 

เพื่อประโยชนใ์นการสอบสวน ใหค้ณะกรรมการสอบสวนมีอาํนาจหนา้ที่ ดงันี ้ 

ก)  สอบสวนคน้หาขอ้เท็จจรงิ พยานหลกัฐาน เพื่อใหก้ารสอบสวนไดค้วามจรงิ ยติุธรรม 

ข)  เขา้ถึงขอ้มลูตา่งๆ ของฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทไดอ้ย่างอิสระและไม่จาํกดั 
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ค)  มีอาํนาจในการสอบถาม สาํเนา และ/หรอื เคล่ือนยา้ยไฟล ์ตู ้หรอือปุกรณเ์ก็บเอกสารตา่งๆ ของ

บรษัิทที่พนกังาน หรอืฝ่ายตา่งๆ เก็บรกัษา โดยจะแจง้หรอืขอความยินยอมจากผูร้บัผิดชอบ

เห็นชอบก่อนหรือไม่ก็ได ้ 

ง)  มีอาํนาจในการวา่จา้ง (ตามระเบียบของบรษัิท) ขอความรว่มมือหรอืช่วยเหลือ จาก

บคุคลภายนอกตามความจาํเป็นและเหมาะสม  

จ)  แตง่ตัง้หรอืถอดถอนอนกุรรมการ เพื่อดาํเนินการตามที่กลา่วขา้งตน้ แลว้รายงานตอ่

คณะกรรมการสอบสวน  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสอบสวนไม่มีอาํนาจในการลงโทษ ไลอ่อก หรอืเลิกจา้งผูใ้ด อย่างไรก็ตาม อาจให้

คาํแนะนาํเพื่อดาํเนินการใหมี้การลงโทษทางวินยัในรายงานสอบสวนก็ได ้ 

6.2. การดาํเนินการสอบสวน 

ในการดาํเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่คาํนึงถึง

ตาํแหนง่ ระยะเวลาการทาํงาน หรอืความสาํคญัใดๆ ของผูต้อ้งสงสยักระทาํผิด หรอืการทจุรติ ที่มีตอ่บรษัิท 

6.3. กาํหนดระยะเวลาการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและจดัทาํรายงานผลการสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 45 

วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัทราบหนงัสือแตง่ตัง้  

ถา้มีความจาํเป็นซึง่ไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาดงักลา่วได ้ใหค้ณะกรรมการ

สอบสวนรายงานเหตทุี่ทาํใหก้ารสอบสวนลา่ชา้ เพื่อขอขยายเวลาตอ่ผูมี้อาํนาจ ครัง้ละไม่เกิน 30 วนั 

6.4. การรายงานผลการสอบสวน 

เม่ือดาํเนินการสอบสวนเสรจ็แลว้ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนจดัทาํรายงานผลการสอบสวนรายงานตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้รายงานผลการสอบสวนควรประกอบดว้ยรายละเอียดตอ่ไปนี ้(ตวัอย่างรายงานผลการสอบสวน 

เอกสารแนบ 2)  

ก)  วนั เวลาและสถานที่ ที่สงสยัวา่มีการกระทาํผิดหรอืการทจุรติเกิดขึน้ 

ข)  ลกัษณะหรอืประเภทของการกระทาํผิดและการทจุรติ  

ค)  จาํนวนและมลูค่าเป็นตวัเงินของทรพัยสิ์น หรอืรายการอื่นใด ที่สงสยัวา่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็น

ทรพัยสิ์นที่สญูเสีย หรอืเสียหายใหป้ระเมินมลูค่าดัง้เดิม และมลูคา่ปัจจบุนัดว้ย)  
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ง)  คาํแถลงวา่มีการทจุรติ หรอืมีความประมาทเลินเลอ่ในสว่นของบคุคล ไดมี้การรายงานใหบ้คุคลอื่นที่

เก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ที่ตาํรวจ หรอืไม่ (ถา้มีแจง้รายละเอียดบคุคล และสภาพของการกระทาํที่น่า

สงสยั การละเวน้ หรอืความประมาท)  

จ)  การสญูเสีย ความเสียหาย หรอืการยกัยอก มีประกนัภยัคุม้ครองหรอืไม่  

ฉ)  จดุออ่นของการควบคมุภายใน หรอืเรื่องการไม่ปฏิบติัตามกระบวนการทาํงานที่ไดก้าํหนดไว ้และ

ขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้  

ช)  สรุปผลของการสอบสวน  

นอกจากนี ้ใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบสวนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในการ

ประชมุครัง้ถดัไป 

7. การลงโทษทางวินัยและการดาํเนินคดทีางกฎหมาย 

 บรษัิทจะใชร้ายงานผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาวา่ บรษัิทควรดาํเนินการอย่างไรตอ่ภายหลงัเสรจ็สิน้การ

สอบสวน การพิจารณาจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิที่ไดม้าในแตล่ะกรณี ความเสียหายที่เกิดขึน้จรงิ หรอืคาดวา่จะ

เสียหายตอ่บรษัิท และส่ิงที่ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมาย การดาํเนินการอย่างใดขึน้อยู่กบัลกัษณะความรา้ยแรงของ

ขอ้เท็จจรงิและเรื่อง โดยเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานและสภาพการจา้งของบรษัิท 

7.1. การลงโทษทางวินยั 

7.1.1. บรษัิทจะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานและสภาพการจา้งของบรษัิท 

ซึง่มีบทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร พกังาน จนถึงใหอ้อกจากงาน หาก

ปรากฏวา่พนกังานไดก้ระทาํผิดจรงิตามที่ไดมี้การสอบสวนแลว้  

 นอกจากนี ้บรษัิทจะดาํเนินการลงโทษทางวินยัตอ่หวัหนา้งาน หรอืพนกังานคนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

หากพบวา่ไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบของตน ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบอย่าง

เพียงพอ 

7.1.2. การพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินยักบัผูก้ระทาํผิด ใหผู้มี้อาํนาจอนมุติัตามอาํนาจอนมุติัของ

บรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินลงโทษ ในกรณีที่ผูก้ระทาํผิดเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต ่SVP (ผูช้่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรอืเทียบเท่าขึน้ไป ใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินลงโทษ 

โดยตอ้งปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทก่อน 

7.1.3. การพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินยักบัผูก้ระทาํผิด (ถา้มี) ควรดาํเนินการภายใน 30 วนั เม่ือ

ไดร้บัรายงานผลการสอบสวนแลว้ 

7.2. การดาํเนินคดีทางแพ่งและ/หรอืคดีอาญา 
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กรณีการกระทาํผิดหรอืการทจุรติก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ ทรพัยสิ์น ช่ือเสียง ภาพลกัษณ ์ของบรษัิท หรอื

เป็นการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณาตดัสินวา่จะ

ดาํเนินคดีทางแพ่งและ/หรอืคดีอาญาตอ่ผูก้ระทาํผิด  

8. การคุ้มครองผู้ใหข้้อมูล 

8.1 เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มลูที่กระทาํโดยเจตนาสจุรติ บรษัิทจะกาํหนดใหข้อ้มลูของผูแ้จง้

เบาะแส หรอืพยานบคุคลที่เก่ียวขอ้งไดร้บัการคุม้ครอง โดยปกปิดช่ือ หรอืขอ้มลูสว่นบคุคล ไวใ้นชัน้ความลบั 

(Confidential) ตามขอ้กาํหนดของบรษัิทวา่ดว้ยการกาํหนดชัน้ความลบั และการรกัษาความปลอดภยั

เก่ียวกบัเอกสารโดยจาํกดัเฉพาะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนนิการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ที่จะเขา้ถึง

ขอ้มลูดงักลา่วได ้และผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู 

ขอ้รอ้งเรยีน และเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคล

อื่นที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายกาํหนด 

8.2 บรษัิทไม่ยินยอมใหมี้การข่มขู่ คกุคาม พนกังานผูใ้หข้อ้มลูการกระทาํผิดและการทจุรติ รวมถึงผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือ

หรอืความช่วยเหลือในการสอบสวน ดว้ยเจตนาสจุรติ บรษัิทจะใหค้วามคุม้ครองและหา้มพนกังานหรอื

ผูบ้รหิารของบรษัิท เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรอืขู่วา่จะดาํเนินการตา่งๆ จากการที่พนกังานใหข้อ้มลู

เรื่องการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ รวมถึงการปฏิบติัตอ่บคุคลอื่นดว้ยวิธีที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏบิติัดว้ยวิธีการ

ที่ไม่เหมาะสม หรอืก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่บคุคลอื่น รวมไปถึงกรณีบคุคลอื่นนัน้ฟ้องรอ้งดาํเนินคดี เป็น

พยาน ใหถ้อ้ยคาํ หรอืใหค้วามรว่มมือใดๆ ตอ่ศาลหรอืหน่วยงานของรฐั หากผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืนดงักลา่ว 

จะถกูลงโทษทางวินยั และอาจไดร้บัโทษตามที่กฎหมายกาํหนด หากการกระทาํนัน้ถือเป็นการกระทาํ

ความผิดตามกฎหมาย 

8.3 บรษัิทอาจใหค้วามคุม้ครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบัความรา้ยแรงและ

ความสาํคญัของเรื่องที่รอ้งเรยีน ในกรณีที่ผูร้อ้งเรยีนถกู ข่มขู่ คกุคาม ใหร้ายงานตอ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

โดยทนัที ซึง่ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาํหนา้ที่เป็นเจา้หนา้ที่คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู ตามนโยบายฉบบันี ้ 

8.4 กรณีพนกังานใหข้อ้มลูการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ ดว้ยเจตนาสจุรติ แมว้า่ภายหลงับรษัิทไดด้าํเนินการ

สอบสวนแลว้และพบวา่ไม่มีการกระทาํผิดตามที่ไดร้อ้งเรยีน บรษัิทจะไม่ดาํเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังาน

ที่ใหข้อ้มลู อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบวา่ไม่มีมลูขอ้เท็จจรงิใดๆ ตามที่รอ้งเรยีน และไดท้าํดว้ย

เหตเุจตนาใหร้า้ยหรอืจงใจใหเ้กิดผลที่เป็นอนัตรายหรอืใหข้อ้มลูเท็จ บรษัิทจะพิจารณาดาํเนินการลงโทษ

พนกังานที่ใหข้อ้มลู ตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลาย

ลกัษณอ์กัษร  พกังาน จนถึงใหอ้อกจากงาน รวมทัง้พิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

9. แนวปฏิบัตสิาํหรับการสอบสวน 

 แนวปฏิบติัตอ่ไปนีก้าํหนดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่การดาํเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างโปรง่ใสและเที่ยงธรรม 

9.1 การสั่งพกังานระหวา่งสอบสวน  
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 ในระหวา่งขัน้ตอนของการสอบสวนตามนโยบายนี ้คณะกรรมการสอบสวนอาจเสนอใหห้วัหนา้งานระดบั

ตัง้แต ่VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรอืเทียบเท่าขึน้ไป โดยการปรกึษารว่มกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบรษัิท มีคาํสั่ง

พกังานพนกังานที่ตอ้งสงสยัวา่กระทาํผิดหรอืการทจุรติไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบรษัิท  

9.2 การตรวจสอบเอกสารและการตรวจคน้  

 คณะกรรมการสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่อเขา้ใจขอ้เท็จจรงิ 

เรื่องราวทัง้หมด รวมทัง้จดัเก็บเอกสารไวใ้นที่ปลอดภยั ก่อนเริ่มดาํเนินการสอบถอ้ยคาํ 

 ในกรณีตอ้งมีการคน้ตวัหรอืคน้หาเอกสารสว่นตวัของพนกังาน เช่น กระเป๋าเงิน กระเป๋าถือ เพื่อหาเอกสาร

หรอืหลกัฐาน จะตอ้งใหผู้ถ้กูตรวจคน้ลงนามยินยอมในแบบหนงัสือยินยอมใหต้รวจคน้ (เอกสารแนบ 3) หาก

พนกังานปฏิเสธไม่ลงนาม ก็ใหบ้นัทกึเป็นหมายเหตไุวด้ว้ย  

9.3 การสอบถอ้ยคาํ 

9.3.1 การสอบถอ้ยคาํ เป็นกระบวนการใหไ้ดม้าซึง่สารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งการจากผูท้ี่มีความรูท้ี่

เก่ียวขอ้ง  

 กรรมการสอบสวน มีอาํนาจเขา้ถึง ติดตอ่ สอบถามพนกังานและบคุคลอื่นๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู

ตา่งๆ ในระหวา่งการคน้หาขอ้เท็จจรงิ ทัง้นี ้ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวน ไม่จาํเป็นตอ้ง

แจง้ฝ่ายจดัการ และผูจ้ดัการอื่นๆ ถึงการติดตอ่พนกังานในระหวา่งการคน้หาขอ้เท็จจรงิ  

9.3.2 การสอบถอ้ยคาํ อาจขอใหผู้ต้อ้งสงสยัหรอืบคุคลอื่นใด ใหถ้อ้ยคาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืโดยการ

บนัทกึเทปก็ได ้การสอบถอ้ยคาํทกุครัง้ควรมีตวัแทนของฝ่ายตรวจสอบภายในเขา้รว่มและควรมี

ประธานคณะกรรมการสอบสวนเขา้รว่มดว้ย 

9.3.3 ใหผู้แ้ทนฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูท้าํบนัทกึการสอบถอ้ยคาํไว ้อย่างรดักมุ และใหป้ระธาน

คณะกรรมการสอบสวน และผูใ้หถ้อ้ยคาํลงนามในบนัทกึทกุครัง้ หากผูใ้หถ้อ้ยคาํปฏิเสธไม่ลงนาม ก็

ใหบ้นัทกึเป็นหมายเหตไุวด้ว้ย ในการสอบสวนอาจใชเ้ทปบนัทกึการสอบถอ้ยคาํก็ได ้

9.3.4 การสอบถอ้ยคาํใดๆ ควรดาํเนินการในหอ้งจดัไวเ้ป็นสดัสว่นเฉพาะ ไม่มีการข่มขู่ และจะตอ้งหลีกเล่ียง

การกลา่วหาตา่งๆ เม่ือเสรจ็สิน้การสอบถอ้ยคาํ ควรใหผู้ถ้กูสอบถอ้ยคาํลงนามในเอกสารวา่ ตนเอง

รบัทราบวา่จะตอ้งเก็บเรื่องที่ไดมี้การซกัถามตา่งๆ นัน้ไวเ้ป็นความลบั 

9.4 การสอบถอ้ยคาํผูถ้กูกลา่วหา 

 คณะกรรมการสอบสวนควรสอบถอ้ยคาํกบัผูต้อ้งสงสยัทกุคน ทัง้นี ้การสอบถอ้ยคาํจะเป็นการเปิดโอกาสให้

ผูต้อ้งสงสยัไดชี้แ้จงขอ้เท็จจรงิและขอ้กลา่วหาในดา้นของตนเอง ซึง่เป็นสว่นที่สาํคญัของกระบวนการคน้หา

ขอ้เท็จจรงิตามหลกัของกระบวนการยติุธรรม โดยไม่ตอ้งคาํนงึวา่ผูต้อ้งสงสยัจะใหค้วามรว่มมือในการ
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สอบสวนหรอืไม่ก็ตาม ส่ิงสาํคญัคือการบนัทกึขอ้มลูตามที่ผูถ้กูกลา่วหาไดใ้หไ้วอ้ย่างถกูตอ้ง บนัทกึถอ้ยคาํนี ้

อาจถกูใชใ้นการพิจารณาลงโทษทางวินยัหรอืการดาํเนินการทางกฎหมาย 

9.5 การใชอ้ทิธิพลเหนือการสอบสวน 

 ทกุๆ คนที่เก่ียวขอ้งในการสอบสวน พงึตระหนกัวา่ ตนเองมีหนา้ที่ คือการหาความจรงิใหป้รากฏ ดงันัน้ ตอ้ง

ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลตอ่การสอบสวน 

10. การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย 

10.1 ในระหวา่งการสอบสวนการทจุรติ ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ที่ในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน 

และบนัทกึการใหถ้อ้ยคาํ ทัง้หมดที่ไดร้บัมา เม่ือดาํเนินการสอบสวนเสรจ็สิน้แลว้ใหน้าํสง่ตน้ฉบบัของบนัทกึ

การใหถ้อ้ยคาํและเอกสารประกอบ รวมทัง้เทปบนัทกึการใหถ้อ้ยคาํแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูจ้ดัเก็บ

รกัษา 

10.2 หา้มจดัทาํสาํเนารายงานผลการสอบสวน (ไม่วา่โดยการพิมพ ์หรือวิธีการอื่นใด) สง่ใหบ้คุคลอื่นใด เวน้แต่

เป็นการเปิดเผยแก่บคุคลตามที่ระบไุวใ้นหนา้รายงานเท่านัน้ หากผูใ้ดตอ้งการขอรายงานผลการสอบสวน

หรอืทาํสาํเนา ตอ้งจดัทาํเป็นคาํขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงักรรมการผูจ้ดัการใหญ่พรอ้มเหตผุลตาม

สมควร 

11. การรักษาความลับ 

11.1 ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการรบัขอ้มลูการกระทาํผิดหรอืการทจุรติ และการสอบสวน ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บัมาไว้

เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหนึ่งบคุคลใด เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามความจาํเป็นในการปฏิบติังาน

เท่านัน้หรอืเป็นการปฏิบติัตามที่กฎหมายกาํหนด 

11.2 หา้มนาํรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการสรา้งความเสียหายตอ่

ช่ือเสียงของบคุคลผูต้อ้งสงสยั แตภ่ายหลงัพบว่าเป็นผูบ้รสิทุธ์ิ และเพื่อปอ้งกนัความเส่ียงทางกฎหมายที่อาจ

เกิดขึน้กบับรษัิท  

11.3 ในกรณีถกูสอบถามจากส่ือมวลชน นกัลงทนุและผูท้ี่มีสว่นไดเ้สีย ใหแ้จง้วา่ “ตนเองไม่อยู่ในสถานะที่จะ

สามารถหารอืหรอืเปิดเผยเรื่องนีไ้ด”้ และใหผู้ท้ี่สอบถามติดตอ่ผ่านช่องทางที่บรษัิทกาํหนดไว ้เช่น ฝ่ายนกั

ลงทนุสมัพนัธ ์ 

12. นโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 

 การปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้ควรศกึษาและปฏิบติัควบคูก่บันโยบายที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

ก)  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ข)  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานและสภาพการจา้งของบรษัิทและบรษัิทย่อย 
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ค)  อาํนาจอนมุติัของบรษัิท 

13. คาํถามเกี่ยวกับนโยบาย 

 หากมีขอ้สงสยัหรอืคาํถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้สามารถสอบถามไดก้บั หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ของบรษัิทหรอืสายงานที่ตนเองสงักดั 

14. การดูแลและทบทวนนโยบาย 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการติดตาม ดแูลใหก้ารปฏิบติัตามนโยบาย

และแนวทางปฏิบติันี ้รวมทัง้ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัและสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมายที่เก่ียวขอ้งตามความจาํเป็นและ

เหมาะสมเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

 

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในนีเ้ป็นนโยบายหนึ่งที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษัิทตอ้งสนบัสนนุและ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นอกจากนี ้ยังไดก้าํหนดบทลงโทษทางวินัยสาํหรบัผูท้ี่ ฝ่าฝืนไวด้ว้ย บริษัทมีนโยบายในการ

ป้องกันและควบคุมดูแล หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อยนาํความลับหรือขอ้มูล

ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนส์่วนตนหรือผูอ้ื่นไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทโดยใช้

ขอ้มลูภายใน ทัง้นีบ้รษัิทไดก้าํหนดแนวทางปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้ 

1.  วตัถปุระสงค ์

(1)  เพื่อกาํหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรพัย์ของกรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังาน 

(2)  เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทมีการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการซือ้

ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

(3)  เพื่อดาํรงไวซ้ึง่ความเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุในหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

2. ขอบเขต 

(1)  นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษัิท นอกจากนีเ้นือ้หาบางสว่น

ของนโยบายฉบบันีย้งัขยายไปถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่วดว้ย 

(2)  นโยบายฉบับนีค้รอบคลุมถึงการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

3. คาํนิยาม 

 ขอ้ความหรือ คาํใดๆ ที่ใชใ้นนโยบายฉบบันีใ้หมี้ความหมายดงัต่อไปนีเ้วน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรือได้

อธิบายไวเ้ป็นอย่างอื่น 

(1)  “หลักทรพัย”์ หมายถึง หุน้ (สามัญและบุริมสิทธิ) หุน้กู ้สิทธิในการซือ้หุน้ (Stock Options) ตราสาร

อนพุนัธ(์เช่น ฟิวเจอรส์ และออปชนั) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กู ้(Warrants) และตราสาร

ทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซือ้ขายไดใ้นตลาดการเงิน 

(2)  “การซือ้ขาย” รวมถึงการซือ้ขายโอนหรือรบัโอนผลประโยชนต์่างๆ ทางกฎหมายในหลกัทรพัยร์วมทัง้

การใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้หรอืใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรอืหุน้กู ้

(3)  “ขอ้มูลภายใน” หมายถึงขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ี่ยัง

ไม่ไดถ้กูเปิดเผยตอ่สาธารณชนตวัอย่างของขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
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ก) การรว่มทนุ การรวมกิจการ หรอืการไดม้าซึง่กิจการ 

ข) การประกาศจ่าย หรอืไม่จ่ายเงินปันผล หรอืการประกาศผลกาํไรหรอืขาดทนุ 

ค) การเปล่ียนแปลงมลูคา่ที่ตราไวห้รอืการจ่ายหุน้ปันผล 

ง) การไดม้าหรอืสญูเสียสญัญาทางการคา้ที่สาํคญั 

จ) การออกผลิตภณัฑห์รือการใหบ้รกิารใหม่ที่สาํคญั การพฒันาที่สาํคญัเก่ียวกบัทรพัยากร เทคโนโลยี   

ผลิตภณัฑแ์ละตลาด หรอืการคน้พบที่สาํคญัเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติ 

ฉ) การเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคมุ หรอืการเปล่ียนแปลงที่สาํคญัในคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

ช) การเรยีกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์

ซ) การกูยื้มเงินในจาํนวนที่มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ฌ) การออกหุน้เพิ่มทนุในจาํนวนที่มีนยัสาํคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนหรอืบคุคลใดๆ 

ญ) ขอ้พิพาททางกฎหมายที่สาํคญั 

ฎ) การซือ้หรอืขายสินทรพัยท์ี่สาํคญั 

ฏ) การเปล่ียนแปลงที่สาํคญัในโครงการลงทนุ 

ฐ) การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

ฑ) ขอ้พิพาทที่สาํคญัเก่ียวกบัแรงงาน ผูร้บัเหมาช่วง ผูข้ายสินคา้ใหบ้รษัิท 

ฒ) การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษัิทอื่น 

ณ) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีที่สาํคญั 

 (4)  “บุคคลที่บริษัทกําหนด” หมายถึง บุคคลที่ มีตาํแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรูข้ ้อมูลภายในของบริษัท 

(รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) ไดแ้ก่ 

(ก) กรรมการบรษัิท 

(ข) ผูบ้รหิาร 

(ค) ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท ซึง่ลว่งรูข้อ้มลูภายในของบรษัิท 

(ง) คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลตามขอ้ (4) (ก)–(ค) 

(5)  “ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูบ้ริหารตามคาํนิยามประกาศของคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

4.  หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

4.1  ผูบ้รหิารทกุคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบทาํใหม้ั่นใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและมีความ

เขา้ใจนโยบายฉบบันี ้
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4.2  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดัในการซือ้ขายหลกัทรพัย์

จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขาย หลกัทรพัย ์

รวมทัง้ส่ือสารนโยบายฉบบันีใ้หแ้ก่คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของตนไดร้บัทราบ 

4.3 กรรมการ และผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่าของบรษัิท  จดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดย

บรษัิทของตน และคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครัง้แรกที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่ มีการเปล่ียนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนําส่งสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ตามระยะเวลาที่กาํหนด และกาํหนดใหเ้ลขานุการ

บริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทเพื่อรบัทราบเป็นประจาํทกุหก (6) เดือน 

5.  แนวทางปฏิบติั 

5.1  ขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน ซึ่ง

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 242  

(1)  ซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์หรือเขา้ผูกพันตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัยไ์ม่ว่าเพื่อ

ตนเองหรอืบคุคลอื่น เวน้แต ่

(ก)  เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย คาํสั่งศาล หรอืคาํสั่งของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข)  เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ทาํขึน้ก่อนที่ตนจะรู ้หรือ

ครอบครองขอ้มลูภายในที่เก่ียวกบับรษัิทที่ออกหลกัทรพัย ์

(ค)  เป็นการกระทาํโดยตนมิไดเ้ป็นผูรู้เ้ห็นหรอืตดัสินใจ แต่ไดม้อบหมายใหผู้ไ้ดร้บัอนญุาตหรอืจด

ทะเบียนตามกฎหมายใหจ้ดัการเงินทนุหรือการลงทนุ ตดัสินใจในการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์

หรอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ หรอื 

(ง)  เป็นการกระทําในลักษณะที่ มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณ ะตามที่

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกาํหนด 

(2)  เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าดว้ยวิธีใด โดยรูห้รือควรรูว้่า

ผูร้บัขอ้มลูอาจนาํขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์หรือเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้

ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบคุคลอื่น เวน้แตเ่ป็นการกระทาํในลกัษณะ

ที่มิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลกัษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด” โดย

กาํหนดขอ้หา้มไว ้ดงันี ้

5.1.1 กาํหนดหา้มมิใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี

หรอืการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มลู

ภายในที่เป็นสาระสาํคญั ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยซ์ือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย 
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หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบรษัิท ไม่

วา่ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม    ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพรง่บการเงินหรือเผยแพรเ่ก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษัท 

จะแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่างดการทาํรายการขา้งตน้ อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลา

อย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง

ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะแลว้ จงึจะสามารถทาํรายการขา้งตน้ได ้ 

5.1.2 กาํหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษัิทและบรษัิทย่อย ใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท 

และบรษัิทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษัิท ซึ่งยงัมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนไดล้่วงรูม้าในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใชเ้พื่อการซือ้ ขาย เสนอซือ้ 

เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของ

บริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือ

ผูอ้ื่น หรือนาํขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบ

แทนหรอืไม่ก็ตาม  

5.1.3 กาํหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลบัของบริษัท และบริษัทย่อย 

ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนไดร้บัทราบจากการปฏิบติัหนา้ที่ ให้

บุคคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทาํใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริษัท บรษัิท

ย่อย หรอืคูค่า้ ก็ตาม  

5.1.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัท และ

บริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือนําข้อมูลภายใน หรือ

สารสนเทศที่มีสาระสาํคญัซึ่งไดร้บัรู ้หรือรบัทราบในระหว่างปฏิบติังานในบรษัิทและ/หรือบริษัทย่อย 

ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนใ์นทางมิชอบ หรือเปิดเผยกบับคุคลภายนอกเพื่อ

ประโยชนข์องตนเอง หรือบคุคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไม่คาํนึงวา่จะไดร้บัผลประโยชน์

ตอบแทนหรอืไม่ 

5.1.5 กาํหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่ลาออกแลว้ เปิดเผยความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิทและบรษัิทย่อย  

และหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษัิท และบริษัทย่อย นาํความลบัและ/หรือขอ้มลู

ภายในของบรษัิทและบรษัิทย่อย ไปใชป้ระโยชนแ์ก่บรษัิทอื่น 
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นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั่ วทั้งองค์กรขึน้อย่างเป็นระบบ  โดยกําหนดให้คณะ

กรรมการบริหารทาํหน้าที่ในการจัดทาํนโยบาย วางระบบ กรอบการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท และ

ประเมินความเส่ียงต่างๆ ทัง้ที่เกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบติังานภายในองคก์ร รวมทัง้

กาํหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้มีการส่ือสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการแก่พนกังาน ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท มี

ดงันี ้

1.  การกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียง 

เป็นการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผิดชอบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางบริหารความเส่ียงให้

สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจาํทุกปี และจะ

ดาํเนินการจดัทาํพรอ้มกนักบัแผนธุรกิจเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

2.  การระบคุวามเส่ียง 

เป็นการระบคุวามเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเส่ียงที่

เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่นจากสภาพแวดลอ้ม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบขอ้มลูเพื่อการ

ตดัสินใจ ความพึงพอใจของนกัลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรพัยากรบุคคล ช่ือเสียงและภาพลกัษณ ์ระบบรกัษาความ

ปลอดภัย เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบริหาร กาํหนดขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบริษัท (Risk Appetite) และมี

ตวัชีว้ดัความเส่ียงสาํคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะบริหารความเส่ียง

โดยพิจารณาจัดลาํดับความเส่ียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถา้อยู่ในเกณฑส์ูงและสูงมากบริษัทจะนาํมา

ความเส่ียงเหลา่นัน้มาวิเคราะหเ์พื่อใชใ้นการจดัการก่อน 

3.  การวิเคราะหค์วามเส่ียง 

เป็นการวิเคราะหเ์พื่อประเมินระดบัความเส่ียงที่เหลืออยู่หลงัจากไดป้ระเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการ

จดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียง ซึ่งหากความเส่ียงที่เหลือยงัคงอยู่ในระดบัสงูหรือสงูมาก จะตอ้งกาํหนดมาตรการ

การจดัการความเส่ียงทนัที โดยผูบ้รหิารระดบัสงูที่รบัผิดชอบ และหากความเส่ียงที่เหลืออยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบั

ตํ่า ใหก้าํหนดมาตรการจดัการในระดบัฝ่ายหรอืแกไ้ขในกระบวนการปฏิบติังาน 

4.  การจดัการความเส่ียง 

เป็นการกาํหนดวิธีการจดัทาํแผนในการจดัการความเส่ียงที่มีความสาํคญั ตามที่ไดมี้การจดัลาํดบัไวใ้นขัน้ตอน

ของการวิเคราะหค์วามเส่ียง การจดัการความเส่ียงมีไดห้ลายวิธี เช่น การควบคมุ การโอนความเส่ียง การหลีกเล่ียงความ

เส่ียง การใชป้ระโยชนจ์ากความเส่ียง หรอืการยอมรบัความเส่ียง  
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 5.  การติดตามผลและการสอบทาน 

เป็นขัน้ตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนที่กาํหนดไว ้รวมทัง้ประเมินผลการจัดการความเส่ียง ซึ่ง

คณะกรรมการบรหิารจะติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรบัทราบ 
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เรื่อง นโยบายการกาํกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

บริษัทกาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้ริษัทสามารถกาํกับดูแลและบริหารจดัการ

กิจการของบริษัทย่อยและบรษัิทรว่ม รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทรว่มมีการปฏิบติัตามมาตรการและ

กลไกต่างๆ ที่กาํหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษัิท รวมถึงกฎหมายบริษัท

มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ

หลกัเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษา

ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มดงักลา่ว 

ในกรณีที่นโยบายนีไ้ดก้าํหนดใหก้ารทาํรายการหรือการดาํเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสาํคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัท

หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทตามตารางอาํนาจอนุมัติ (แลว้แต่กรณี)  ใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการจัดใหมี้การ

ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท และ/หรือ การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุติัเรื่องดงักลา่วก่อนที่บรษัิทย่อย

และบริษัทร่วม จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทาํรายการหรือ

ดาํเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี ้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการที่

เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนมุติันัน้ตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายบรษัิทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย

หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนโุลมดว้ย (เท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้) อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง   

ในการนี ้“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม (แลว้แต่กรณี) ที่ประกอบธุรกิจ

หลกั และมีคณุสมบติัตามที่กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและ

การอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (ตามที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(ตามที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ขอ้ 1. ใหก้รณีดงัต่อไปนีต้อ้งไดร้บัการอนมุติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 

(แลว้แตก่รณี) 

(1) เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
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(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่าง

นอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยใหก้รรมการที่

บริษัท เสนอช่ือหรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการ

ของบริษัทย่อยหรือบรษัิทรว่มในเรื่องที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการทั่วไปและการดาํเนินธุรกิจ

ตามปกติของบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่มไดต้ามแต่ที่กรรมการของบรษัิทย่อยหรือบรษัิทรว่มจะ

เห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม (แลว้แต่กรณี) เวน้

แตเ่รื่องที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 1 ของนโยบายนี ้ 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจด

ทะเบียน และ/หรือ ทนุชาํระแลว้ของบรษัิทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผู้

ถือหุน้หรือการดาํเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลใหส้ัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนทั้ง

ทางตรงและทางออ้มของบรษัิทในที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทย่อยไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงเกิน

กว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจ

หรอืงบประมาณประจาํปีของบรษัิทย่อยซึง่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

(ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบรษัิทย่อย 

(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทย่อย (เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัสาํคญัตามขอ้ (2) 

ซึง่ตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท) 

(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาํปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท

ทัง้หมด  

(ฉ) การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยเฉพาะกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสังกัด

สาํนกังานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกัน

กบัผูส้อบบญัชีของบรษัิท ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทที่ผูส้อบ

บญัชีของบริษัทย่อยที่จะตอ้งสงักัดสาํนกังานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกันกับผูส้อบบญัชี

ของบรษัิท 

 รายการตัง้แต่ขอ้ (ช) ถึง (ญ) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสาํคญั และหากเขา้ทาํรายการจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อย ก่อนที่จะมี

การประชมุคณะกรรมการของบรษัิทย่อย กรรมการซึง่บรษัิทแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งในบรษัิท

ย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท 

ก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เม่ือคาํนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบ

กบัขนาดของบรษัิท โดยนาํหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์น และ/หรือ การทาํรายการที่เก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมแลว้ 
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อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการของบรษัิท  ซึง่รายการดงัตอ่ไปนี ้

คือ 

(ช) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทาํรายการกับบุคคลที่ เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

รายการที่เก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษัิทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียงกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผู้ที่ก่อ

ความเสียหายแก่บรษัิทย่อย  

2) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นที่สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

   3) การซือ้หรอืการรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิทย่อย 

4) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด 

หรือบางส่วนที่สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อย 

หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

5) การเช่า หรือใหเ้ช่าซือ้กิจการหรือทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่

สาํคญั 

(ซ) การกูยื้มเงิน การใหกู้ยื้มเงิน การใหสิ้นเช่ือ การคํา้ประกัน การทาํนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย

ใหต้อ้งรบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใด

แก่บุคคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการกูยื้มเงินระหว่างบริษัท และ

บรษัิทย่อย  

(ฌ) การเลิกกิจการของบรษัิทย่อย 

(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ

บรษัิทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั 

(2) เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนก่อนบริษัทย่อยเขา้ทาํ

รายการ  

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบรษัิทย่อย หรือ

รายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย โดยนาํหลกัเกณฑท์ี่

ก ําหนดไว้ตามประกาศที่ เก่ียวข้องของคณ ะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่
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เม่ือคาํนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท 

ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษัิท ตามหลกัเกณฑด์งักลา่วดว้ย  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจด

ทะเบียน และ/หรือทนุชาํระแลว้ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผู้

ถือหุน้หรอืการดาํเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัสว่นการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ

บริษัท ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสดัส่วนที่กาํหนดในกฎหมายที่ใช้

บงัคบักบับริษัทย่อยอนัมีผลใหบ้ริษัทไม่มีอาํนาจควบคมุบรษัิทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เม่ือ

คาํนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการ

พิจารณาอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท (โดยนาํหลกัเกณฑก์ารคาํนวณรายการตามที่

ก ําหนดไว้ในประกาศที่ เก่ียวข้องของคณ ะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม)  

(ค) การเลิกกิจการของบรษัิทย่อย ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เม่ือคาํนวณขนาดของกิจการบรษัิทย่อยที่

เลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แลว้อยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งไดร้บัพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยนาํหลกัเกณฑก์ารคาํนวณรายการตามที่กาํหนดไวใ้นประกาศ

ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เรื่อง การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ

บรษัิทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เม่ือคาํนวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบ

กับขนาดของบริษัท แลว้อยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งไดร้บัพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษัิท โดยนาํหลกัเกณฑก์ารคาํนวณรายการตามที่กาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้า

หรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(จ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบั

ของบรษัิทย่อยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบรษัิท ใน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย หรือการ

จ่ายเงินปันผลของบรษัิทย่อย เป็นตน้  

ขอ้ 2. คณะกรรมการบรษัิทจะติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อย และบรษัิทรว่มที่เสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้

โดยบรษัิท ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษัิท 

ขอ้ 3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง

ตอ่เน่ือง และติดตามใหบ้รษัิทย่อยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการ การทาํรายการเก่ียวโยง 
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และรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ต่อบริษัท อย่างครบถ้วนและถูกตอ้ง โดยนาํหลักเกณฑ์ตาม

ประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์(แลว้แต่

กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม  

ขอ้ 4. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อยที่เสนอช่ือหรอืแตง่ตัง้โดยบรษัิท มีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกันของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนัยสาํคัญใหแ้ก่บริษัททราบโดย

ครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกาํหนด ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อยพิจารณาเขา้ทาํรายการระหว่างกัน การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มี

นยัสาํคญัของบรษัิท หรือบรษัิทย่อย โดยนาํประกาศเรื่องการทาํรายการที่เก่ียวโยง หรือประกาศเรื่อง

ไดม้าจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์นมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

(2) เปิดเผยและนาํส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของตนในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนิน

ธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายไดว้่าจะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด 

(Conflict of Interest) กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่

คณะกรรมการของบรษัิทย่อย มอบหมายภายในกาํหนดเวลาที่บรษัิทย่อยกาํหนด โดยคณะกรรมการ

ของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจง้เรื่องดังกล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในกาํหนดเวลาที่

บริษัทกาํหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะ

คาํนงึถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษัิท และบรษัิทย่อยเป็นสาํคญั  

กรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนุมติัในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

อนึ่ง การกระทาํดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความ

เก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษัิทย่อย ไดร้บัประโยชนท์างการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึง

ได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อย หรือบริษัทไดร้บัความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการ

กระทาํที่ขดัหรอืแยง้กบัประโยชนข์องบรษัิทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั 

(ก) การทาํธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มี

ความเก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

แลว้ 

(ค) การใชท้รพัยสิ์นหรอืโอกาสทางธุรกิจของบรษัิท และ/หรอื บรษัิทย่อย ในลกัษณะที่เป็นการฝ่า

ฝืนหลกัเกณฑห์รอืหลกัปฏิบติัทั่วไปตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่มลงทุน

กับผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดาํเนินงานประจาํเดือนหรือไตรมาส  และ

เขา้ชีแ้จงหรอืนาํสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีที่บรษัิท รอ้งขอ 

(4) ชีแ้จง และ/หรือ นาํส่งขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวดว้ยการดาํเนินงาน หรือเอกสารใดๆ ใหแ้ก่บริษัท เม่ือ

ไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

(5) ดแูลรบัผิดชอบใหบ้รษัิทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเส่ียง และระบบป้องกนัการ

ทจุรติ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักุมเพียงพอที่ทาํใหม้ั่นใจไดว้่าการดาํเนินการต่างๆ ของ

บริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคบั และหลกัเกณฑต์่างๆ ที่

เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้ย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่

ชดัเจน เพื่อแสดงไดว้่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที่มีนัยสาํคญั

ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไดอ้ย่างต่อเน่ือง และน่าเช่ือถือ และมีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารของ

บรษัิท สามารถรบัรูข้อ้มลูของบรษัิทย่อยในการติดตามดแูลผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน การ

ทาํรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทาํรายการที่ มี

นัยสาํคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ตอ้งจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ

ระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท 

สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการ

และผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทาํไวอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ 

ขอ้ 5. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ เสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษัท พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ร ับ

มอบหมายของบรษัิทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มลูภายในของ

บริษัท และบริษัทย่อย ทั้งที่ไดม้าจากการกระทาํตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็น

นยัสาํคญัต่อบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่า

จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม 

ขอ้ 6.  บริษัทตอ้งดาํเนินการใหมี้กรรมการในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามที่บริษัทกาํหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระที่มีสาระสาํคญัต่อการ

ประกอบธุรกิจของบรษัิทย่อยทกุครัง้ 
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นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์และสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจของ

บรษัิท เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงและผลการดาํเนินงานของบรษัิท บรษัิทจะทาํการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ

และพิจารณาความเส่ียงจากการลงทนุ ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบรษัิทอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้การ

ลงทุนของบริษัทจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอาํนาจอนุมัติที่

ก ําหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามข้อกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยบรษัิทจะควบคมุดแูลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบรษัิท

เขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุน้เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบรษัิท 
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เรื่อง นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บรษัิทและบรษัิทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหักภาษีและเงินทุนสาํรองตามที่กฎหมายกาํหนด เงินสาํรองอื่น (ถา้มี)  และภาระ

ผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบรษัิท

อย่างมีนัยสาํคัญ ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่กาํหนดไว้ โดยขึน้อยู่กับผลการ

ดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงาน  แผนการ

ลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งนาํเสนอเพื่อขออนมุติัต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษัิท มีอาํนาจอนมุติัใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่

ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลหา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที่บริษัท ยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่าย

ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทดาํเนินธุรกิจอยู่ภายใตก้รอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมีความ

มุ่ งมั่ นที่ จะพัฒ นาธุ รกิจควบ คู่ ไป กับ การสร้างสมดุลทางเศรษ ฐกิจ  สังคม  และ ส่ิ งแวดล้อม  ทั้ ง นี ้  บ ริษั ท ฯ  

ตัง้มั่นที่จะดาํรงตนใหเ้ป็นบรษัิทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

และสามารถบริหารกิจการใหเ้ติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยคาํนงึถึงผลกระทบในการดาํเนิน

ธุรกิจที่มีตอ่ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ในทกุดา้น 

จากการที่บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสังคม จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการดูแลผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียไวใ้นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึง 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ยงัส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเล่ียงการดาํเนินการที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญารวมถึงการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบใน

หวัขอ้ตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) การกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดาํเนินธุรกิจอย่างถกูตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู

ที่สาํคญั และสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งบรษัิทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน ์และผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ลกูคา้  

คู่คา้ พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

(2) ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) ภายใตห้ลักพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายที่

เก่ียวข้อง พรอ้มทั้งนําหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการ

ดาํเนินงานทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจที่ประสบ

ความสาํเรจ็อย่างยั่งยืน 

(3)  การกาํกบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนา

มัย และความปลอดภัยในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตาม
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จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตนใหอ้ยู่ใน

กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น ช่วยเหลือ หรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็น

การละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(4) การกาํกบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดาํเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยกาํหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติตนใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และ

ตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น ช่วยเหลือ หรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

(5) การสง่เสรมิใหมี้การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชนส์งูสดุ รวมถึงส่ือสาร ใหค้วามรู ้สนบัสนุนและ

สรา้งจิตสาํนึกแก่พนักงาน รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหารการใชท้รพัยากรที่มีอยู่ใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร  

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยมีความตอ้งการที่จะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทียม

กันทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรา และดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้มเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใชแ้รงงาน 

(Forced Labor) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labor) ใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุ

ฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์ไม่เลือกปฏิบติั ซึ่งรวมถึงการปฏิบติัต่อบคุลากร

ของบรษัิทฯทกุคนโดนเสมอภาคกนั ไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพรา่งกาย ฐานะ 

ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การเฝ้าระวังการ

ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุน้ให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ

มนษุยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผิดชอบของธุรกิจดา้นสิทธิมนษุยชนยงัครอบคลมุไปถึงบรษัิทในเครือ 

ผูร้ว่มทนุ และคูค่า้ 

3. การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะใหพ้นกังานทกุคนอยู่รว่มกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานที่มีความสขุและยอมรบัซึ่ง

กนัและกนั และมีการปฏิบติัต่อพนกังานทกุระดบัเสมือนพี่นอ้ง ไม่มีการเอารดัเอาเปรียบซึ่งกนัและกนั ตลอดจน

ในดา้นการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรพัยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง มีการกาํหนด

ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัสง่เสรมิและสนบัสนนุให้

พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะกา้วหนา้ มีการเรียนรูใ้นทุกระดับขององคก์ร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการ
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ทาํงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทาํงานที่ เหมาะสม โดยนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

บรษัิทฯ มีนโนบายการจ่ายคา่ตอบแทนทัง้ในรูปของเงินเดือน และ/หรอื โบนสัที่เป็นธรรมเหมาะสมตาม

ศกัยภาพรวมถึงสรา้งความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจดัให้

มีสวสัดิการดา้นต่าง ๆ สาํหรบัพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสงัคม และ

นอกเหนือจากที่กฎหมายกาํหนด เช่น ประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุหแ้ก่พนกังาน รวมทัง้เงินช่วยเหลือ

ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือเพื่อการเคหะ เงินช่วยเหลือพนักงานสาํหรบัค่าพิธีฌาปนกิจบิดา

มารดา สามีภรรยา บตุรที่เสียชีวิตของพนกังาน เป็นตน้ 

(2) การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู ้

ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทาํงานเป็นทีม นอกจากนี ้ 

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานที่ มี

ประสิทธิภาพ การกาํหนดบทบาทหนา้ที่ของพนกังานใหช้ดัเจน การกาํหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม  

การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทาํงานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บรษัิทฯ กาํหนดนโยบายที่สนบัสนนุใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ย่างปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานที่

ทาํงานที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ และจะ

เสริมสรา้งให้พนักงานมีจิตสาํนึกดา้นความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรูผ่้านการฝึกอบรมและ

ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี และไม่ทาํการใดที่เป็นผลรา้ยต่อสขุภาพอนามยัแก่ลกูคา้หรือ

ผูร้บับรกิาร รวมถึงดแูลสถานที่ทาํงานใหถ้กูสขุลกัษณะและมีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษัิทคาํนงึถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ ซึง่เป็นผูท้ี่ซือ้สินคา้และบรกิารจากบรษัิท รวมทัง้ผูบ้รโิภคซึ่งเป็นผูท้ี่

ใชสิ้นคา้และบรกิารที่บรษัิทผลิต ดว้ยราคาที่เป็นธรรม มีคณุภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ และผูบ้รโิภค 

โดยยดึแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินคา้ และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ และผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองบุคลากรของบริษัท ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ และผูบ้รโิภคอย่างเต็มที่ ดว้ยราคาที่สมเหตสุมผล ทนัต่อสถานการณ ์มีคณุภาพ ไม่

จาํกดัสิทธิของผูบ้รโิภค และมีเง่ือนไขที่เป็นธรรมสาํหรบัผูบ้รโิภค 
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2. บรษัิทตอ้งไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรอืทาํใหห้ลงเช่ือในคณุภาพสินคา้ และบรกิารของบรษัิท  

3. บริษัทมุ่งมั่นพฒันาความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้และบริการของบริษัท ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค

นั้นมีความสําคัญ ย่ิง บริษัทต้องกําหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการรณรงคแ์ละอบรมพนกังานในเรื่องความปลอดภยัสาํหรบัผูบ้รโิภคอย่างเครง่ครดัตอ่เน่ือง 

5.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับการวิเคราะหค์วามเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัยในทุก

กระบวนการของการดาํเนินธุรกิจรวมถึงใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะดาํเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมั่นการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที่

ดี และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น โดยบรษัิทฯ จะมุ่งมั่นในการพฒันาส่งเสรมิและ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของสงัคม และชมุชนอนัเป็นที่ที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ใหมี้คุณภาพดีขึน้พรอ้ม ๆ กับการเติบโตของ

บรษัิทฯ 

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยดาํเนินโครงการต่าง ๆ ที่คาํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชนท์ี่ชมุชนและสงัคมจะพึงไดร้บัเพื่อ 

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทฯ เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน พรอ้มทั้งให้การสนับสนุน

กิจกรรมในชมุชนอย่างเป็นประจาํและสมํ่าเสมอ 

7. การจัดทาํรายงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

เม่ือบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทฯจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลใน

การปฏิบติัตามแนวทางการรบัผิดชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยมีจดัทาํรายงานเปิดเผยการ

ดาํเนินงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ที่คลอบคลมุการดาํเนินการดา้นธุรกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้น

สงัคม รวมถึงจดัทาํขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง และจดัใหมี้ช่องทางเผยแพรข่อ้มลูที่หลากหลาย ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูโดยสะดวก 
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เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

บรษัิทกาํหนดใหเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจยัสาํคญัที่ช่วยส่งเสรมิการดาํเนินธุรกิจ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน จึงมีนโยบายที่จะใหพ้นักงาน และผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน

ประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่อง

คอมพิวเตอร์ พรอ้มอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

พระราชบัญญัติที่ เก่ียวข้อง  คาํสั่งบริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกาํหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล 

พระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. 2550 โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ 

เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบรษัิท จงึกาํหนดใหพ้นกังาน และผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งถือปฏิบติั ดงันี ้

1.  นาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกดา้นของงานพรอ้มกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู ้

ความสามารถเพิ่มมากขึน้ 

2. พนกังานจะตอ้งนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสรมิกิจการของบรษัิท ตอ้งไม่กระทาํเพื่อประโยชนส์่วน

บคุคล หรอืละเมิดจรยิธรรม และศีลธรรมอนัดี  

3.  ขอ้มลูที่ไดบ้นัทึกผ่านและเผยแพรผ่่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรบัผิดชอบของเจา้ของขอ้มลูนัน้ๆ 

ที่จะตอ้งดแูลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมาย หรอืละเมิดตอ่บคุคลที่สาม 

4.  ตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร ์หรอืทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

5.  การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัและปฏิบติัตามระเบียบที่กาํหนดไว ้

6.  เจา้ของขอ้มลูมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการป้องกนัและดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มลูที่สาํคญัทางธุรกิจ

ของตนเองที่อยู่ในความครอบครอง หรือหนา้ที่รบัผิดชอบของตน จากการเขา้ถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม

และการบอ่นทาํลาย ไม่ใหถ้กูบคุคลที่ไม่ไดร้บัอนญุาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มลูที่มีความสาํคญัทาง

ธุรกิจตอ่ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ธุรกิจของบรษัิท จะดาํเนินการอย่างตอ่เน่ือง 

7.  ผูมี้หนา้ที่รบัผิดชอบตอ่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ไดร้บัการมอบหมายจากบรษัิท มีหนา้ที่ตอ้งกาํหนด

มาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่งคงและปลอดภัย รวมทั้งต้อง

ติดตามใหบ้คุลากรทกุคนถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดโดยเครง่ครดั 

8. มีวินยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอปุกรณส่ื์อสารของบริษัท ไม่ใหส้่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผูอ้ื่น 

เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสรา้งความเสียหายต่อช่ือเสียง และทรพัยสิ์น 

รบกวน หรือก่อความราํคาญต่อการทาํงานของระบบสารสนเทศ ดกัขอ้มูล ลกัลอบถอดรหสัผ่าน ปลอมแปลง

ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์เผยแพรภ่าพ ขอ้ความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสมรวมทัง้ไม่นาํไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือการ

กระทาํที่ผิดกฎหมาย 
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9. ตอ้งเขา้รหสัขอ้มลูในกรณีที่ตอ้งการส่งขอ้มลูที่สาํคญัทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต รวมทัง้ไม่แลกเปล่ียน

ขอ้มลูที่สาํคญัทางธุรกิจกบั Website ที่ไม่มีการปอ้งกนัความปลอดภยัของขอ้มลู 

10. กรณีที่พนกังานขออนญุาตใหผู้ป้ฏิบติังานสมทบ ซึ่งเป็นพนกังานของผูร้บัจา้งของบรษัิท เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ

ของบริษัท ไดน้ัน้ พนักงานผูข้ออนุญาตตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบัติงานสมทบ และตอ้งรบัผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้กบับรษัิท 

11. บริษัทจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ้

สงสยัว่าพนกังานใชง้านในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตอุนัควร เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

ของบรษัิท 

12. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะไดร้บัการ

พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรอืโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แตก่รณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 คูมื่อการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Manual) 

94 

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งบริหารของบริษัท  

บริษัทฯ ไดมี้การจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งบริหารของกรรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อ

ทดแทนตําแหน่งเดิมที่ว่างลงจากการเกษียณอายุหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยกําหนดให้

คณะกรรมการบรษัิทหรือผูบ้รหิารระดบัที่สงูกวา่ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้บคุคลมาดาํรงตาํแหน่งแทนและใหมี้

การถ่ายทอดความรูใ้นการทาํงานใหก้ับพนักงานของบริษัทที่พิจารณาเห็นว่ามีศกัยภาพและสามารถปฏิบติัหนา้ที่แทน

กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารไดใ้นกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณอายุ หรือผูอ้ยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้เพื่อ

ปอ้งกนัไม่ใหก้ระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยพิจารณาจากคณุสมบติั ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่ตอ้งการตามตาํแหน่งงานนัน้ 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 

1. ในกรณีที่ต ําแหน่งผู้จัดการฝ่ายว่างลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการ

ผูอ้าํนวยการเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม และ/หรือ ที่ผ่านหลกัสตูรการอบรมของบรษัิทฯ มาดาํรง

ตาํแหน่งแทน หรอืสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งจากภายนอกมาปฏิบติัหนา้ที่แทน 

2. ในกรณีที่ต ําแหน่งกรรมการผู้อ ํานวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมและ/หรือที่ผ่านหลกัสตูรการอบรมของบรษัิทมา

ดาํรงตาํแหน่งแทนหรอืสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งจากภายนอกมาปฏิบติัหนา้ที่แทน โดยจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงในที่ประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทและตดัสินจากเสียงขา้งมากของคณะกรรมการบรษัิท หากคะแนนเสียงเท่ากนัทัง้สองฝ่าย ใหป้ระธาน

กรรมการบรษัิทเป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าด 
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นโยบายบริหารการว่าจ้างผู้ใหบ้ริการภายนอก 

บรษัิทฯ มีนโยบายเพื่อกาํหนดระบบการบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอก โดยใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาขอ้มลูของ

ลกูคา้และการบรหิารความเส่ียงเพื่อปอ้งกนัการรั่วไหลขอ้มลูของลกูคา้ 

คาํนิยาม การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsourcing) การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่ดาํเนินการโดยบคุคลภายนอก 

(ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “ผูใ้หบ้รกิารภายนอก”) โดยไม่คาํนงึถึงสถานที่ดาํเนินการ หรอืรูปแบบของสญัญา 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. จะตอ้งคดัเลือกผูใ้หบ้รกิารภายนอกใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ สถานการณ ์การคดัเลือกและ

การบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอกใหร้วมถึงการขยายระยะเวลา และการสิน้สดุของสญัญากบัผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอกดว้ย 

2. จะตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการไม่เปิดเผยขอ้มลู ตามกฎและขอ้บงัคบัภายในของบรษัิทฯ มาใชก้บัผูบ้รกิาร

ภายนอกดว้ย 

3. จะตอ้งติดตามผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอหรอืเม่ือจาํเป็นและรายงานใหผู้บ้รหิารตามสายงานทราบ 

4. การรบัฟังขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีบของลกูคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอกใหเ้ป็นไปตามกฎและ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

5. จะตอ้งไดร้บัคาํแนะนาํ และ/หรือนาํสง่แบบฟอรม์รายงานเหตไุม่ปกติใหก้บัฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เม่ือมีเหตทุี่เก่ียวกบัผู้

ใหบ้รกิารภายนอกเกิดขึน้ 

6. จะตอ้งทาํใหแ้น่ใจวา่ เอกสารและขอ้มลูของลกูคา้ทกุฉบบัที่ไดใ้หแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก จะถกูส่งคืนบรษัิทฯ 

และ/หรอืถกูทาํลายเม่ือสิน้สดุสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

7. หากผูใ้หบ้รกิารภายนอกจะตอ้งมอบหมายหรอืว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอกรายอื่นรบัจา้งช่วงงานต่อในบางสว่น

หรอืทัง้หมดของงานที่รบัมาจากบรษัิทฯ ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นีฝ่้ายที่

รบัผิดชอบจะทาํใหแ้น่ใจวา่ ผุใ้หบ้รกิารภายนอกไดใ้ชม้าตรการต่าง อย่างเหมาะสมสาํหรบัการจา้งช่วง เพื่อ

ปอ้งกนัการรั่วไหลของขอ้มลูลกูคา้ 

 

 

 


