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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 

บทนํา 
 

คณะกรรมการบริษัทเช่ือม่ันวา การกํากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุล
อํานาจเพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และ
มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสุงสุดใหแกผูถือหุน ผูลงทุน 
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัทในระยะยาวอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดพัฒนาและถือปฏิบัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับนี้ มาต้ังแตป 2546 เพื่อชวยให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม โดยมีนโยบายท่ีจะทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางสม่ําเสมอ 
เพื่อปรับปรุงใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกราย ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบันไดรับ
สิทธิพื้นฐานตางๆ โดยใหสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยูอยางเปนอิสระ การไดรับสวนแบงผลกําไร
จากบริษัท การเขารวมประชุมผูถือหุน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยางเปนอิสระ การรวมตัดสินใจในเร่ือง
สําคัญของบริษัท เชน การเลือกต้ังกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ัง
ผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน ท้ังนี้       
ผูถือหุนของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนท่ีถืออยู โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมี
หุนใดมีสิทธิพิเศษท่ีเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนรายอ่ืน นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในท่ีประชุมผูถือหุน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว  บริษัทยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพื่อสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

1. ใหขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน และทันตอ
เหตุการณ ใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ระบบเผยแพรขอมูล ELCID) หรือเว็บไซตของ
บริษัท 

2. ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเปนการลวงหนา 
โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาประมาณ 1 เดือนไวในเว็บไซตของบริษัทกอน
การประชุม นอกจากนี้ ยังไดช้ีแจงสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวอยาง
ชัดเจนในเอกสารท่ีบริษัทไดจัดสงไปกับหนังสือนัดประชุม  

3. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
รวมถึงสงคําถามลวงหนากอนการประชุม โดยบริษัทไดแจงชวงเวลาในการรับเร่ืองผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท     

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับ
หนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย 

5. กอนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุม จะช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถือหุน
อยางชัดเจน และบริษัทจะเร่ิมประชุมเม่ือมีจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนครบองคประชุม โดย
ดําเนินการประชุมเรียงลําดับตามวาระท่ีระบุไวในหนังสือนัดประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
และซักถามเร่ืองตางๆ ในแตละวาระอยางเต็มท่ี ท้ังนี้ ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดใหลงทะเบียนลวงหนากอน
การประชุม ประมาณหน่ึงช่ัวโมงคร่ึง  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 
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6. ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมดซ่ึงจะมีการเลือกต้ังในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทได
ช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวา ในกรณีท่ีบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีไดในการเลือกต้ังคร้ังนั้น และ/หรือ กรณีท่ีมีบุคคลไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวน
กรรมการท่ีพึงมี ใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ท้ังนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อ
บุคคลใหเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทไดอยางเปนอิสระ  

7. ในการประชุมผูถือหุน การใชสิทธิออกเสียงแตละวาระ บริษัทไดใชวิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ี     
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อนํามาประกอบการคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยเม่ือจบการ
ประชุมผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได 

8. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือต้ังคําถามในวาระตางๆ อยาง
อิสระกอนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดใหขอมูลรายละเอียดในเร่ืองดังกลาวอยางเพียงพอแก
ผูถือหุน ท้ังนี้ ในวาระท่ีผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาเปนผูใหคําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็น
ท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมแลว 

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถขอใหมีการลงคะแนนเสียงดวยวิธีลับไดหากมีผูถือหุน
หนึ่งคนรองขอ และมีผูถือหุนรายอ่ืนอีก 5 คน รับรองเพ่ือใหท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลงคะแนนดวยวิธีลับ 

10. ในวาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดช้ีแจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวนและประเภทของ
คาตอบแทนท่ีกรรมการแตละคนไดรับ โดยแบงเปนเบ้ียประชุม และคาตอบแทนประจํา ซ่ึงหากมีการเสนอ
เปล่ียนแปลงคาตอบแทนของกรรมการ จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

11. สําหรับรายงานการประชุมของผูถือหุน เลขานุการบริษัทเปนผูท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บรายงาน
การประชุมท่ีผานการสอบทานจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคร้ังถัดมา และมีการนําข้ึนแสดงบน
เว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดสอบทานความครบถวน กอนนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนในคร้ังถัดไป 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมท้ังจัดสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได
อยางครบถวน 
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะพยายามกําหนดส่ิงท่ีจะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกราย      

ทุกกลุม ท้ังผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เชน  

1. การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาท่ีดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซ่ึงจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเร่ือง เชน 
กรณีเปนขอเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญท่ีมีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวมหรือ
มีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนด
เปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน หรือหากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขท่ีเหมาะสม และสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุม     
ผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได  

2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ กลาวคือ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูท่ีเกี่ยวของตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใช
ขอมูลภายในใดๆ ซ่ึงอาจมีผลตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท หนาท่ีการรายงานขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท 
เปนตน  

3. สําหรับการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด และไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุน นอกจากน้ี 
บริษัทยังไดใหสิทธิแกผูถือหุนท่ีเขาประชุมภายหลังจากไดเร่ิมประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระท่ีอยู
ในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมและออกเสียง      
เปนตนไป เวนแตท่ีประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
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คณะกรรมการบริษัท ยึดม่ันแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดวยความโปรงใส คํานึงถึงความรับผิดชอบ

ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการ

บริหารจัดการท่ีเช่ือมั่นไดวา บริษัทไดปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ตามสิทธิท่ีไดกําหนดไวในกฎหมาย และได

กําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ไวเปนสวนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจดวย ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

1) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ อาทิ ผูถือหุน ลูกคาและผูบริโภค พนักงาน คูคาและ/หรือเจาหนี้ 

คูแขงทางการคา ชุมชนและสังคม 

2) การไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

3) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

4) ความขัดแยงทางผลประโยชน 

5) การรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน 

6) จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา 

7) การตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน  

8) การจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกขอมูล และการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินของบริษัท 

โดยประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

ท้ังนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ในการแจงขอมูลตางๆ หรือรองเรียน 
การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม
ภายใน ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ ผานชองทาง ดังนี้ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail : audit@wave-groups.com 
จดหมายธรรมดา สงถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 
เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมเร่ืองรองเรียนท้ังหมดแลวสรุปประเด็น   

นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําการสอบสวนกอนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ
คณะกรรมการบริษัทตอไป ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูล หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และจะ
เก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครอง
ผูรองเรียน ซ่ึงบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยกตางหาก  

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
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คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับเร่ืองการเปดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผย

สารสนเทศท้ังท่ีเปนสารสนเทศทางการเงินและท่ีไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีการเปดเผย

ขอมูลท่ีถูกตอง มีรายละเอียดอยางเพียงพอ เช่ือถือได และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย

เปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ

บริษัท  

ท้ังนี้ ในการเปดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดมอบหมายใหกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) หรือ

บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูดําเนินการเปดเผยขอมูล นอกจากน้ันยังไดจัดต้ังหนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุน

สัมพันธทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะหและหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของอยาง

เทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอโดยตรงที่ หนวยงานสื่อสารองคกรและ

นักลงทุนสัมพันธ บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ช้ัน 15 ถ.พระราม 4 แขวง     

คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หรือโทรศัพท 02-665-6705 หรือท่ี e-mail address:ir@wave-groups.com หรือท่ี   

web-site :  www.wave-groups.com ซ่ึงบริษัทมีแนวทางการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป           

(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) และขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย           

แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย

หรือขอบังคับอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   

 
 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
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1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ เปนผูกําหนดนโยบายของบริษัท โดย
รวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ัน ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเส่ียง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบาย หรือกลยุทธท่ีวางไวอยางเปนอิสระ โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซ่ึง
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คนตามกฎหมาย และไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมี
ประสบการณดานธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการท้ังคณะ และมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติ
หนาท่ีและถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร (Executive Director) และใน
จํานวนนี้มีอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ตองเปนกรรมการอิสระ 
 

2. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติข้ันตํ่า ดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท  

2) มีความรู ความสามารถท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทํางานท่ีดี 
3) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  และผูถือหุนโดยรวม 
4) เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัท ไดอยางเพียงพอ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม ภายใตกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ    

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 



8 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ  
การสรรหากรรมการอิสระ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุนตามข้ันตอนตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกกรรมการอิสระ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย    
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ     
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ท้ังนี้ไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา 
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ     
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม      
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ             
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู     
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ          
ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ี            
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  
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กรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 9 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ี
กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงต้ังบุคคลดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และบริษัทไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุม  
ผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระดังกลาวแลว ดังนี้ 

 ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

 เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาว เปนกรรมการอิสระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 
3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริษัทท้ังหมด ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุด
กับสวน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปน        
ผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการท่ีออกไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงอีกก็ได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดเปนนโยบายวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเม่ือได
ปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน  
 

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 

1) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการ

ถวงดุลอํานาจ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสม มีการแบงแยก
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการ
ดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการท่ีผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

รวมท้ังกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยไมถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ี
ประชุมผูถือหุน  
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2) ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ 
1. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทตองมีการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล 
2. ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับขอมูลท่ีจําเปนอยางทันเวลา เพื่อพิจารณาหารือในแตละวาระ 
3. สนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย ต้ังคําถามและแสดงความเห็น ในประเด็นตางๆ ระหวางการ

ประชุม 
4. สงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีสรางสรรค ท้ังระหวางกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝาย

บริหาร 
5. ดูแลใหบริษัทมีการส่ือสารกับผูถือหุนอยางมีประสิทธิผล 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
1. ตามหลักของกฎหมายไดกําหนดใหกรรมการมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของ

บริษัทใหเปนไปเพื่อประโยชนท่ีดีท่ีสุดแกผูถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ 
1.1 การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
1.2 การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน (Duty 

of Loyalty) 
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 
1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส และทันเวลา (Duty of 

Disclosure) 
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
2. การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริษัทนั้นใหเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองของบริษัท 
3. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน

อยางตอเนื่อง เปนประจําทุกๆ ป   
4. พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทใหแขงขันไดท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล 
5. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

ระดับสูง เพื่อใหม่ันใจวา มีการนํานโยบายและกลยุทธท่ีไดกําหนดไวไปปฏิบัติตามเพ่ือประโยชนสูงสุดแกทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ   

6. กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงรวมทั้งการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
บริษัท เพื่อใหเปนมาตรฐานท่ียอมรับ  

7. ไมดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท 
8. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
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9. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของ
ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมท้ังปองกัน
การกระทําผิดกฎหมายดวย 

10. ดูแลผลประโยชนท้ังของผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอยตามสิทธิอยางเปนธรรม มีความ
โปรงใสในการดําเนินงาน และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได 

11. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนา
กอนการประชุม 

โดยในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือ
ผูเช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมาย

และจะตองบริหารบริษัทตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยาง
เครงครัด ซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ อยางดี
ท่ีสุด รวมท้ังการคํานึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอองคกร อํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหารใหรวมถึง
กิจการตางๆ ดังตอไปนี้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวันของบริษัท 
2. บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง 

ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  
3. ดําเนินการใหมีการจัดทํา และสงมอบนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณตอคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามนโยบาย กลยุทธ แผนงานและ
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

5. การใชอํานาจของประธานเจาหนาท่ีบริหารไมสามารถกระทําได หากประธานเจาหนาท่ีบริหารอาจมี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ ตอการใชอํานาจนั้นๆ 

บริษัทไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ เพื่อเปนการกระจายอํานาจ หนาท่ี ในการตัดสินใจ
และการส่ังการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังเอกสารการจายเงินทุกรายการท่ีจายเปนเช็ค (จํานวนเงินต้ังแต 
3,000 บาท ข้ึนไป) จะมีการอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทตามท่ีกฎหมายกําหนด 1 คน โดยทําหนาท่ี ดังนี้ 
1. เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพ่ือใหการจัดการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการจัดการประชุมผูถือหุนของบริษัท เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคลองกับ
กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติท่ีดี และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เปนตน 

2. ดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับ
ดูแลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

3. ใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท ในสวนท่ีจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับของบริษัท กฎและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมท้ังขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนติดตามกฎเกณฑใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับบริษัท 

4. จัดทําและจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวกับการประชุม และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายงาน
การประชุมผูถือหุน รายงานประจําป รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงาน
โดยกรรมการและผูบริหาร เปนตน 

5. ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทาง
กํากับดูแลกิจการท่ีดี และตามขอบังคับของบริษัท ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 

6. ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 
5. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 

1) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท            

จดทะเบียนอ่ืนได โดยเม่ือรวมบริษัทแลวไมเกินจํานวน 5 บริษัทจดทะเบียน ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถ
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบริษัทไดอยางเต็มท่ี 

2) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน

ได โดยเม่ือรวมบริษัทแลว ไมเกินจํานวน 5 บริษัท (ไมรวมบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัท) ท้ังนี้ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนโดยรวมแกบริษัทและไมกระทบตอหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
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6. การสรรหาและการแตงตัง้กรรมการและผูบริหารระดับสูง 

1) การสรรหาและการแตงตัง้กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กําหนดหลักเกณฑและ

นโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ี
ตองการ  สรรหาใหม โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาให
สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ท้ังนี้ บริษัทจะใหความสําคัญกับบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
ประสบการณท่ีหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity)  เชน ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน
มีประวัติการทํางานท่ีดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอ
องคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สรางความม่ันใจใหแกผูถือหุน โดยจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อใหเปนไปตามข้ันตอนตอไป  

ท้ังนี้ ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และเม่ือกรรมการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน
เลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับ       
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนง

กรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคกอน จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการท่ียังเหลืออยู  

2) การสรรหาและการแตงตัง้ผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูง
ของบริษัท ใหปฏิบัติตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท โดยระเบียบดังกลาวไดผานการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 
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7. แผนการสืบทอดตําแหนง    
คณะกรรมการบริษัทเห็นความสําคัญและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแผนการสืบทอดตําแหนงประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือผูบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรการวางแผนทรัพยากรมนุษยของบริษัท 
โดยเปนการวางแผนหรือการเตรียมบุคคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพรอมเม่ือเกิดกรณีท่ีผูบริหารดังกลาว             
ไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือตําแหนงท่ีวางลง ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทมีความคลองตัวและตอเนื่อง  
 

8. การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยพิจารณากล่ันกรองการดําเนินงานท่ี
สําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ แลวแตกรณี อยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการ
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบในรายงานประจําป ซ่ึงจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมี
คณะกรรมการชุดยอย ดังนี้   

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวยกรรมการบริษัทท่ีเปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 
(และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจและมีประสบการณใน
การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดําเนินงานให
ถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงาน
กํากับดูแล รวมท้ังสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง ท่ี
รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ท่ีรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปน
หนวยปฏิบัติ รวมท้ังมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและบัญชี ในกรณีท่ี
จําเปน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท ดังตอไปนี้ 
1. สอบทานใหบริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง และเปดเผยอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 
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2. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสม พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรมของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเสนอการเลิกจางผูสอบบัญชี    

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง 

และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ    

แตละทาน 
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม       

กฎบัตร (Charter)   
6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. จัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ  4 คร้ัง  รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง และ
แตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณอันควร
สงสัยวา กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ไดกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เชน เร่ืองทุจริต ฉอโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองดําเนินการตรวจสอบในเร่ืองดังกลาวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชี 

9. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร   

9.1 รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
9.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
9.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรค
หนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการ
ใหสินบนและการคอรรัปช่ัน เพื่อใหม่ันใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามท่ีกฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว 

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยมีจํานวนอยางนอย 3 

ทาน ซ่ึงจะทําหนาท่ีหลักในการพิจารณาสรรหาผูท่ีสมควรไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ี
ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอ่ืน พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ 
คณะกรรมการชุดตางๆ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน รวมทั้งพิจารณากล่ันกรอง การบรรจุ 
แตงต้ัง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการข้ึนคาจาง การเปล่ียนแปลงคาจางและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัล
ประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนตอไป  



17 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบ และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
1. ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม หรือสรรหาประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน 
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ คณะกรรมการ         

ชุดตางๆ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน 

3. พิจารณากล่ันกรอง การบรรจุ แตงต้ัง  ถอดถอน  การกําหนดงบประมาณการข้ึนคาจาง การ
เปล่ียนแปลงคาจาง และผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน 

4. จัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยเปดเผยในรายงานประจําปของ
บริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   
 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององคกร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอ

ความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากท้ังปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกองคกร รวมถึงความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน ความเส่ียงจากไม
ปฏิบัติตามกฎ/ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2. กําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) 
3. กํากับดูแลการดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียง 
4. ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธของหนวยงานภายในองคกร 
5. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
6. รับทราบผลหรือความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงขององคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาท่ี

งานตางๆ    
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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4) คณะกรรมการการลงทุน 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการการลงทุนมีขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการลงทุนขององคกร (Overall Investment Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการบริษัท  
2. กําหนดกรอบการลงทุนขององคกร (Enterprise Investment Framework) 
3. พิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนรวม หุนกู ตราสารทางการเงินท่ีมี Rating ต้ังแต BBB ข้ึนไป 

และการลงทุนในหุนทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ   
4. กํากับดูแลการดําเนินการตามข้ันตอนการลงทุน 
5. ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของหนวยงานภายในองคกร 
6. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเกี่ยวกับการลงทุน 
7. รายงานผลความคืบหนาของการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 
5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) จึงมีมติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมท้ังเพื่อสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถือใหแก           
ผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ของกลุมบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหมีการถือปฏิบัติในทุกระดับ  

2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ
การกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม  

3. สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอม  
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4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติ
ดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัท อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  
ท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัทเปนปจจุบัน 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ท่ีไดกําหนดขึ้น และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ  
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ   
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 
9. คาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง 

1) คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดําเนินการเกี่ยวกับ

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สรุปไดดังนี้ 
1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 
โดยไดกล่ันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ี
คลายคลึงกัน และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ ท้ังนี้ จะมีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับท่ี
เหมาะสม และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวดวย    

2. นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดยอยในแตละตําแหนง ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินในแตละป ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ  
 

2) คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึง

เช่ือมโยงกับผลประกอบการของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป 
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10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หนาท่ีสําคัญในฐานะกรรมการบริษัทท่ีตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอเพื่อรับทราบ

และรวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ดังนี้ 

1) จํานวนคร้ังและกําหนดการประชุม 
โดยในแตละปมีการจัดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง (ปละ 4 คร้ัง) แตละคร้ังจะมีการกําหนดวาระการ

ประชุมลวงหนาไวชัดเจน และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคัญเรงดวน 
นอกจากนี้ การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกลาว ไดถูกกําหนดเปนวาระเพ่ือพิจารณาเลือกวัน 

เวลา ท่ีเหมาะสมลวงหนาในการประชุมคร้ังสุดทายของแตละป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมได
ตั้งแตตนป 

2) องคประชุมและการประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดจึงครบเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงทําหนาท่ี

ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย
จะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในท่ีประชุม
จะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ซ่ึงโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง จะใชเวลา
ประชุม 2 - 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ ซ่ึงคอนขางเพียงพอท่ีฝายบริหารจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย
ปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือเลขานุการ
บริษัทไดโดยตรง นอกจากน้ีคณะกรรมการสามารถเชิญผูบริหาร หรือผูมีสวนเกี่ยวของในเร่ืองตางๆ เขามาสอบถาม 
หรือช้ีแจงรายละเอียดในระหวางการประชุมได   

3) วาระการประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา

เร่ืองเขาวาระการประชุม โดยท่ีกรรมการแตละทานสามารถเสนอเร่ืองตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการ
ประชุมได 

4) การจัดสงเอกสารการประชุม 
ในการประชุมแตละคร้ังบริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย  5 วันทําการ 

เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงท่ีจะศึกษาขอมูลในเร่ืองตางๆ อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  
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5) การรายงานการประชุม 
เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาท่ีจัดทํารายงานการประชุม และจัดสง

ใหประธานกรรมการบริษัทลงลายมือช่ือพิจารณารับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของ
การประชุมคร้ังถัดไป ท้ังนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความ
ถูกตองได  

สําหรับรายงานการประชุมท่ีไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสาร 
พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ ซ่ึงจัดเปนเอกสารท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดเปนความลับ
ของบริษัท โดยจัดเก็บอยูท่ีฝาย Corporate Finance ซ่ึงสํานักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู เพื่อสะดวกในการสืบคน
อางอิง 

6) การประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย 
 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปน
รายบุคคลและท้ังคณะกรรมการเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวสอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท รวมท้ังพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัท และการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทในระหวางปท่ีผานมา เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินท่ีไดตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป  

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละ

คณะกรรมการชุดยอยเปนประจําทุกป ท้ังนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้ง
พิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอย
ในระหวางปท่ีผานมา เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินท่ีไดตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร    
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผล

การปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนประจําทุกป ท้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และนําเสนอผลการประเมินท่ีไดตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณา
อนุมัติ    
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12. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของกรรมการ 
1) กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อใหไดรับทราบขอมูลท่ีสําคัญ

และจําเปนอยางเพียงพอกอนปฏิบัติหนาท่ี 
2) กรรมการจะไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดสนับสนุนการเขารวมอบรมหลักสูตรตาม

ขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เปนตน ซ่ึงกรรมการสวนใหญของบริษัทไดผานการ
อบรมหลักสูตรดังกลาวมาแลว นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแก กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงทางเลขานุการบริษัทจะเปนผูชวยแจงหลักสูตรการ
อบรมท่ีนาสนใจใหกับทุกทานทราบ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายเพื่อชวยใหกรรมการสามารถทําหนาท่ีและกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของกรรมการประกอบดวยหลาย
รูปแบบ เชน การอบรมศึกษาท้ังภายในและภายนอก การดูงานตางประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจตางๆ ของบริษัท เปนตน 
 

13. จรรยาบรรณธุรกิจ   
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองดํารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอยาง

เครงครัด โดยมีรายละเอียดตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยกตางหาก 
 

14. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
1) การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีครอบคลุมท้ังในดานการเงิน การบริหาร การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตาม
กฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้มีการกําหนดภาระหนาท่ี ระเบียบอํานาจอนุมัติและ
ดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการ
ถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม รวมท้ังบริษัทยังจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอตอสายงาน
ท่ีรับผิดชอบ และไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละคร้ัง 
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2) การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีสํานักตรวจสอบภายในท่ีรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยทําหนาท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 
รวมท้ังใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลกิจการ และให
ขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพและม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีกําหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคท่ีฝายบริหารไดกําหนดไว รวมท้ัง
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับบริษัท 

ดังนั้น เพื่อใหสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง
เต็มท่ี คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนําเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางทันเวลาและสม่ําเสมอ 

3) การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเส่ียงทุก

ประเภทท่ีอาจเกิดจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกรท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อใหคงเหลือความเส่ียงในระดับท่ียอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของแตละหนวยงาน โดย
กําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และ การดําเนินงานของ
บริษัท ท้ังนี้ บริษัทไดสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเสนอ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจและ      
กลยุทธของบริษัท แผนการบริหารและจัดการความเส่ียงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง มีการทบทวน
นโยบายการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทบนเว็บไซตของ
บริษัทและติดประกาศ เพื่อใหทุกคนในองคกรรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย 
 
โดยมีผลบังคบัใชตัง้แตวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 
ทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี คร้ังลาสุด เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 
 
 
 
  


