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นโยบายกาํกบัดแูลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance Policy) 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ�งจะ
ทาํใหเ้กดิความเชื�อมั �นกบัทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง และส่งผลใหธุ้รกจิมคีวามเจรญิเตบิโตอย่างยั �งยนื ภายใตก้ารดาํเนินงาน
อย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที�ด ีเพื�อ
ยกระดบัการดําเนินการที�มอียู่แล้วใหม้ีความเป็นระบบมาตรฐานที�ชดัเจน และกระจายการปฏบิตัไิปสู่พนักงานของ

บรษิทัทุกระดบัชั �น อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมการกํากบัดแูลกจิการอย่างแท้จรงิ โดยบรษิทัไดร้บัเอาแนว
ทางการกํากบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที�กําหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี� 

หมวดที� 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิื�นฐานต่างๆของผูถ้อืหุน้ ทั �งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบรษิทั เช่น สทิธใินการซื�อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ที�ตนถอือยู่ สทิธิในการที�จะไดร้บัส่วนแบ่งผลกําไรของ
บรษิทั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอยา่งเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธิ
ในการรว่มตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การแต่งตั �งหรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตั �ง

ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมที�สาํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้  

นอกเหนือจากสทิธพิื�นฐานต่างๆ ขา้งต้นแล้ว บรษิทัยงัไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการส่งเสรมิ และ

อาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทุนสถาบนั ดงันี� 
1. บรษิทักําหนดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดของรอบ

บญัชขีองบรษิทั พรอ้มทั �งจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที� วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื�อง
ที�จะเสนอต่อที�ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�อ

อนุมตั ิหรอืเพื�อพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทั �งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งหนังสอื
นัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด และให้
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี�จะเผยแพร่ข้อมูล

ดงักล่าวผ่านทาง Website ของบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ีเวลาในการศกึษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม 

2. บรษิทัสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชุมผู้
ถอืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั  

3. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
4. ก่อนเริ�มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที�ประชุมใหม้กีารแจ้งใหผู้้ถือหุ้นทราบถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใช้ในการ

ประชุม และขั �นตอนการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน 
5. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทียมกนั

แสดงความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตั �งคําถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระโดยจะมีกรรมการและผูบ้รหิารที�
เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื�อตอบคําถามในที�ประชุม รวมทั �งได้มกีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ที�

สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้
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6. ในการประชุมผู้ถอืหุน้เพื�อเลือกตั �งกรรมการ บรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลอืกตั �ง

กรรมการไดท้ลีะคน ซึ�งผูถ้อืหุน้มสีทิธทิี�จะเลอืกบุคคลที�เหน็วา่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้มาทาํหน้าที�กรรมการ 
เพื�อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ�งจะทําใหเ้กดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้อย่าง

แทจ้รงิ 
7. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดด้าํเนินการตามวาระที�แจ้งในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทั �งนี�บรษิทัไม่มกีาร

เพิ�มวาระการประชุม หรอืเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระการประชุมแต่อยา่งใด 
8. บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้นําระบบ

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้นเพื�อเพิ�มความรวดเร็ว และถูกต้องในการ
ดาํเนินการ พรอ้มทั �งไดเ้ชญิตวัแทนจากผูส้อบบญัช ีเพื�อเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

9. ภายหลงัการประชุมแลว้เสรจ็ บรษิทัไดเ้ผยแพรม่ตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �งผลการนับคะแนน ภายใน 9.00 
น.ของวนัทําการถดัจากวนัประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบน

เวบ็ไซต์ของบรษิัท รวมทั �งไดจ้ดัทํารายงานการประชุม ซึ�งแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้เสรจ็
ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้ือหุน้ และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

หมวดที� 2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

1. การเสนอวาระการประชุม และชื�อบคุคลเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษทั 

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
หรอืรายย่อย ผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูบ้รหิารหรอืไม่เป็นผูบ้รหิาร บรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซึ�งอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีว

หรอืหลายรายรวมกนัที�ถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 2,000,000หุน้อย่างต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ในวนัที�เสนอ
ระเบยีบวาระ และ/หรอืเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงกรรมการบรษิทั สามารถเสนอเรื�องที�เหน็วา่สาํคญัและสมควรบรรจุเป็นวาระ

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทั และเสนอชื�อบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถและคุณสมบตัทิี�เหมาะสม
เพื�อรบัการพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนที�จะมกีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ขึ�น เพื�อคณะกรรมการบรษิทั

จะไดพ้จิารณากลั �นกรองและเตรยีมความพรอ้ม เพื�อนําวาระที�ผูถ้อืหุน้เสนอมากาํหนดเป็นวาระการประชุมโดยบรษิทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน ซึ�งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที�กระทรวงพาณิชยก์ําหนดไปพรอ้มหนังสอืนัดประชุมผู้
ถอืหุ้น เพื�อใหผู้้ถือหุน้มีช่องทางในการใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุน้ในกรณีที�ผู้ถอืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ทั �งนี� ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งการใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ค. ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์

โหลดหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้มอีสิระในการตดัสนิใจที�จะเลอืกมอบฉันทะใน
รูปแบบที�ผูถ้ ือหุน้ต้องการและบรษิทัสนับสนุนให้ผูถ้อืหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. เนื�องจากเป็นแบบที�ผู้ถอืหุ้น
สามารถกาํหนดการลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่ละวาระ นอกจากนั �น บรษิทัยงัไดเ้สนอรายชื�อกรรมการอสิระ เพื�อเป็น
ทางเลอืกในการมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ย 

3. การป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเองหรือผูอื้�นในทางมิชอบ 

บรษิทักํากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครดั เพื�อป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในใหแ้ก่

ตนเองหรอืผูอ้ ื�นในทางมชิอบ (Abusive self-dealing) เพื�อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยบรษิทัได้
กําหนดแนวทางในการเก็บรกัษาข้อมูลภายในของบรษิัท และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน เพื�อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั �งกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องไม่ทําการซื�อขาย
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มูลภายใน และ/หรอืเขา้ทํานิตกิรรมอื�นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอื

ขอ้มลูภายในของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม   
นอกจากนี� กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานในหน่วยงานที�ไดร้บัขอ้มูลภายในของบรษิทัจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูล

ดงักล่าวก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายในทาํการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดย
ตนเอง คู่สมรส บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่วา่เป็นการซื�อขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน

สว่นบุคคล) ภายใน 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวอยา่งน้อย 1 วนัทาํการ 

ทั �งนี� บรษิทัไดก้ําหนดโทษทางวนิัยสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้
หรอืนําไปเปิดเผยจนอาจทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ีไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ย

วาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจ้าง พน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลด
ออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณ ีเป็นตน้  

4. การจดัการเรื�องการมีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดย้ดืหลกัการในการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั และไดก้ําหนดแนวทางในการจดัการ

เรื�องการมสี่วนไดเ้สยีอย่างโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหวา่งบรษิทักบัผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี�ยวขอ้ง โดยเมื�อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื�องนั �นจะต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบโดย

ทนัท ีและไม่รว่มพจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื�องนั �น ๆ รวมทั �งไดก้าํหนดแนวทางเพื�อมใิหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารที�มสี่วน
ได้เสียหรอืมีส่วนเกี�ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว และไม่มีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั �นๆ 

หมวดที� 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

1. การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ 

ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หนี� ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครฐั สงัคม และชุมชน 
เป็นตน้ ดงันั �น บรษิทัจงึไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการ

ดแูลเป็นอย่างด ีทั �งนี� ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ตามแนวทางดงัต่อไปนี� 
ผู้ถือหุ้น : บรษิทัมีนโยบายที�จะปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น 

และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมทั �งเคารพสทิธขิอง
ผูถ้อืหุน้ในการรบัทราบขอ้มูลของบรษิทั โดยเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่า

เทยีมกนั สมํ�าเสมอ ถูกต้อง และครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความ
คดิเหน็ เสนอแนะ รวมทั �งเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื�อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
การประชุมผูถ้อืหุน้  ตลอดจนบรษิทัจะสรา้งความเจรญิเตบิโต เพื�อสรา้งมูลค่าเพิ�มและให้
ผลตอบแทนที�เหมาะสมอยา่งต่อเนื�อง รวมทั �งยดึมั �นการดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการที�ด ี
พนักงาน : บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นหนึ�งในทรพัยากรหลกัที�มคีวามสาํคญัในการพฒันาองคก์ร

ให้มกีารเตบิโต โดยบรษิทัไดป้ฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ซึ�งบรษิทัได้
กําหนดระเบยีบปฏบิตัิเกี�ยวกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานที�ชดัเจน เช่น การ
ประเมนิผลงานโดยใช ้KPI กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี สวสัดกิารสนิเชื�อทั �วไปกบัธนาคารออมสนิ 

เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานที�มคีวามประสงคจ์ะขอสนิเชื�อโดยไดร้บัอตัราดอกเบี�ย
พเิศษ และสามารถชําระคนืเงนิสินเชื�อโดยหกัจากยอดบญัชีเงนิเดอืนได้โดยตรง ประกนั
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อบุตัเิหตุ การตรวจสขุภาพประจาํปีการจดัใหม้ผีลประโยชน์ในรปูเงนิช่วยเหลอืในวาระต่าง ๆ 

เช่น งานศพ เป็นต้น การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน การจัดให้มีกิจกรรมที�เสรมิสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน เช่น งานกฬีาส ีงานเลี�ยงปีใหม่ งานทําบุญบรษิทัและโรงงาน 

งานวนัเกดิ เป็นตน้ การมอบรางวลัใหแ้ก่รา้นสาขาที�มผีลงานดเีด่นในเรื�องต่าง ๆ เป็นประจํา
ทุกปี การใหร้างวลัพนกังานประจําโรงงานดเีด่น การดแูลสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามยั

ในสถานที�ทํางาน เพื�อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน การรับฟงัข้อคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสต่างๆ จากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม

และเสมอภาคกัน โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ที�บริษัทกําหนด รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

ลกูค้า : บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัทิี�จะพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเนื�องเพื�อ
สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าได้รบัสินค้า/บริการที�ดี มีคุณภาพ สะอาด 

ปลอดภยั ในระดบัราคาที�เหมาะสมและยตุธิรรม สรา้งความสมัพนัธแ์ละเป็นมติรที�ดกีบัลูกคา้
ตลอดจนมีการสํารวจความพงึพอใจของลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งมีช่องทางการรบัข้อ
รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ เพื�อนําขอ้บกพรอ่งหรอืปญัหาที�เกดิขึ�นมาปรบัปรุงแกไ้ข
โดยเรว็ 

คู่ค้า : บรษิทัตระหนกัถงึความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซื�อสตัย์ในการ
ดาํเนินธุรกจิรกัษาผลประโยชน์รว่มกบัคูค่า้ และมจีรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิซึ�งไดม้กีาร
กาํหนดแนวทางการปฏบิตัิในการคดัเลอืกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน รวมทั �งไม่เรยีกไม่รบัหรอืจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจรติในการคา้กบัคูค่า้   

เจ้าหนี�  บรษิทัมีการกําหนดวธิีการและแนวปฏิบตัิที�จะไม่ละเมิดสทิธิของเจ้าหนี�เงนิกู้ โดยมีการ
ปฏบิตัติามขอ้กําหนด และเงื�อนไขต่างๆ ในสญัญาเงนิกู้อย่างเคร่งครดั ชําระคนืเงนิกู้ตาม
กาํหนดเวลา ไม่ใชเ้งนิที�ไดร้บัจากการกู้ยมืไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงค์ในขอ้ตกลงที�ทาํไว้

กบัเจ้าหนี� ไม่ใชว้ธิกีารที�ไม่สจุรติ ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะทําใหเ้จ้าหนี�ไดร้บัความ
เสยีหาย รวมทั �งไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติกบัเจา้หนี� 

คู่แข่ง : บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที�
ด ีโดยไม่กดีกนัผู้อื�นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกจิ ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม รวมทั �งจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่
คูแ่ข่งทางการคา้ โดยปราศจากซึ�งมูลแหง่ความจรงิ หรอืมกีารกระทาํการใดๆที�ไม่เป็นธรรม

ต่อการแข่งขนั 
ชุมชนสงัคม 

และสิ�งแวดล้อม 

: บรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัด้านชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม ทั �งในดา้นความปลอดภัยและ

คุณภาพชวีติ ส่งเสรมิใหม้กีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่าตลอดจนดําเนิน
ธุรกจิโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

เกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมที�ใช้บงัคบัอยู่อย่างเคร่งครดั โดยมีมาตรการในการป้องกนันํ�าทิ�งจาก
โรงงาน ซึ�งจะตอ้งผ่านการบําบดัและนํากลบัมาใชใ้นโรงงาน โดยไม่มกีารปล่อยออกสู่แหล่ง

นํ�าสาธารณะ รวมทั �งการเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ เพื�อพฒันาชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้มตาม
สมควร อาทิ โครงการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีงานทําในช่วงว่างจากการเรียน 

โครงการโรงงานสขีาว การสนบัสนุนกจิกรรมวนัเดก็ในชุมชน เป็นตน้ 
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2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

ผูม้ีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อสื�อสารเพื�อแสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืแจ้ง

เบาะแสในกรณีที�พบเหน็การกระทาํที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั  กบัประธานกรรมการบรษิทั
ไดโ้ดยตรงที�อเีมล ์chairman@jckhgroup.com หรอืผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอืกล่องรบัความคดิเหน็ที�รา้นสาขา 

หรอืโทรศพัทแ์จง้โดยตรงตามหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิประกาศแจง้ไวท้ี�รา้นสาขาทุกสาขา หรอืทางไปรษณยีจ์่าหน้าซอง
ถงึ ประธานกรรมการ บรษิทั เจซเีค ฮอสพทิอลลติี� จํากดั (มหาชน) เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทเีอฟด ี

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

ทั �งนี� บรษิทัจะดําเนินการตรวจสอบตามขั �นตอนและบนัทกึการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร โดยไม่

เปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแส รวมทั �งดาํเนนิการจดัเกบ็เอกสารการรอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื�อคุม้ครองผลกระทบที�อาจเกดิ
ขึ�นกบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

หมวดที� 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที�มผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนได้

เสียกับบริษัท เพื�อให้ได้รบัข้อมูลที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื�อถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยบรษิทัได้

ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

 จดัทาํรายงานทางการเงนิ พรอ้มทั �งคําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส 
โดยไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 เปิดเผยขอ้มูลการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และกําหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ

ครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3วนัทาํการนบัแต่วนัที�มกีารซื�อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์โดยเลขานุการ
บริษทัจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนั �นยงักําหนดใหม้กีารรายงาน
การเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นรายไตรมาส 

 เปิดเผยการทาํรายงานเกี�ยวโยงและรายการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยมกีารรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

 จดัใหม้ชี่องทางในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัทซึ�งมีทั �ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ การใหข้อ้มลูต่อนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุนที�มาเยี�ยมชมและหารอื

กบัผูบ้รหิาร การสื�อสารผา่นสื�อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ นอกจากนั �น บรษิทัยงัจดัใหม้ี
นกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อใหน้กัลงทุน นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ สื�อมวลชน และบุคคลทั �วไป สามารถซกัถาม
ขอ้สงสยัต่างๆ ไดต้ลอดเวลา  ซึ�งสามารถตดิต่อทางโทรศพัท์หมายเลข 0-2286-9959 ต่อ 2105 หรอืที�

อเีมล ir@jckhgroup.com หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.jckhgroup.com 
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หมวดที� 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมคีวามหลากหลายในดา้นความรู ้ทกัษะวชิาชพี ความเชี�ยวชาญ
เฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทั โดยเป็นผูม้บีทบาทสําคญัในการ

กําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั �งมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้ ตลอดจนดําเนินกิจการของบรษิัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกจิ รวมทั �งการกํากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�ไดก้ําหนดไว ้และ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

2) การแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั บรษิทั
ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าที�เฉพาะ
เรื�อง และนําเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ที�ไดก้าํหนดไว ้ 

3) การแยกบทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทักาํหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื�อใหเ้กดิความ

ชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบรหิารงานประจํา โดยไดแ้บ่งแยก
บทบาทหน้าที� และความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และมกีารถ่วงดุลอํานาจการ
ดาํเนินงาน ทั �งนี�คณะกรรมการบรษิทัทําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลการดําเนินงานของผูบ้รหิารใน
ระดบันโยบาย ในขณะที�ผูบ้รหิารทาํหน้าที�บรหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กําหนด 

4) การเลอืกตั �งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการมวีาระการดํารงตําแหน่งที�แน่นอน ซึ�งตามขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไวว้่าในการประชุมสามญั

ประจําปีทกุครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถา้จํานวนกรรมการที�จะแบ่ง
ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม และใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนาน
ที�สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั �นอาจจะไดร้บัเลอืกตั �งกลบัเขา้รบัตําแหน่ง
อกีกไ็ดท้ั �งนี�บรษิทัไดก้าํหนดจํานวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี 

5) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื�น ๆ  
บรษิทัมนีโยบายจํากดัจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนที�กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกนิ 5 แหง่ 

6) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร และประธานกรรมการบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื�นๆ  

บรษิทัไม่มนีโยบายใหก้รรมการที�เป็นผูบ้รหิารและประธานกรรมการบรหิารไปดํารงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�นๆ (ยกเวน้บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มของบรษิทั) เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7) การแต่งตั �งเลขานุการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อใหม้ีหน้าที�และความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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 2.  บทบาทหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัทําหน้าที�พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื�องที�สําคญัเกี�ยวกบัการดําเนินงานของ
บรษิทัเช่น วสิยัทศัน์และภารกจิกลยทุธ์ ความเสี�ยงแผนงานและงบประมาณรวมทั �งกํากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการดําเนินงาน

ตามนโยบายและแผนที�กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยกาํหนดใหม้กีารทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์
และภารกจิ และรายงานผลการปฏบิตัติามแผนกลยทุธเ์ป็นประจําทุกปี รวมทั �ง สื�อสารใหผู้จ้ดัการฝา่ยต่างๆ รบัทราบถงึ

วสิยัทศัน์ ภารกจิ และแผนกลยทุธ์ที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และใหนํ้าแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ  

การแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้บ่งอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูล และการ
บรหิารงานประจําวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารถูกเลือกตั �งจาก
คณะกรรมการบรษิทั  ซึ�งประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ประธานกรรมการ

ไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติประจําวนั แต่ให้การสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทาง
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ ในขณะที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิารรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการบรษิทั
ภายใตก้รอบอาํนาจที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 

1) เป็นผู้นําและมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเรื�องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัที�ไดพ้จิารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝา่ยจดัการรวมทั �งสนับสนุนและใหค้าํแนะนํา

ในการดาํเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการผา่นทางประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ 
2) เป็นผูนํ้าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการทุก

คนมสี่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระโดยประธานกรรมการบรษิัทและประธานเจ้าหน้าที�
บรหิารเป็นผูร้่วมกนักําหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รบั

การพจิารณาเป็นวาระการประชุมไดร้วมทั �งเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาดในกรณทีี�คะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั 
3) เป็นประธานในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และ

ตามระเบยีบวาระที�กาํหนด 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 1) กาํกบัดูแลและอนุมตัเิรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดําเนินกจิการ และ/หรอืบรหิารงานประจําวนัของบรษิทั 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ คาํสั �งมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั 

 2) จดัเตรยีมนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงานและอาํนาจการบรหิารต่างๆ ของ
บรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื�อพจิารณา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้วามเหน็ชอบ  

 3) ดาํเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตั ิ
 4) มอีาํนาจจา้ง แต่งตั �ง โยกยา้ย เลื�อนตาํแหน่ง พกังาน เลกิจ้าง กําหนดอตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทนอื�นๆ 

รวมทั �งบาํเหน็จรางวลั การปรบัเงนิเดอืนคา่จา้ง คา่ตอบแทน และเงนิโบนสัของพนกังานบรษิทั 
 5) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ�มเตมิ และปรบัปรุงคําสั �ง ระเบยีบ บนัทกึ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการ

ทาํงาน เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื�อรกัษาระเบยีบวนิัยในการทาํงาน
ภายในองคก์ร 
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 6)  มีอํานาจอนุมัติใบสั �งซื�อ สญัญาจ้าง/เช่า/เช่าซื�อสนิทรพัย์ถาวรวงเงนิไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมตัิการ

จําหน่ายสนิทรพัย์ถาวรวงเงนิไม่เกนิ 2 ลา้นบาท รวมทั �งมอีาํนาจอนุมตักิารโอนยา้ยสนิทรพัยถ์าวรระหว่างหน่วยงาน
หรอืสาขา  

 7) มอีาํนาจอนุมตัใิบขอซื�อ/ใบสั �งซื�ออาหารสด อาหารแหง้ วสัดุสิ�นเปลอืง อุปกรณ์ต่างๆ ที�มวีงเงนิตั �งแต่ 1 
ล้านบาทขึ�นไป รวมทั �งมีอํานาจในการเพิ�มสนิค้า ปรบัราคาสนิค้า ปรบัมาตรฐานการจําหน่ายสินค้า เช่น นํ�าหนัก  

รปูรา่งสนิคา้ เป็นตน้ 
 8) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื� อง รวมทั �งดูแลและรักษา

ภาพลกัษณ์ที�ดขีององคก์ร 
 9) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นใดตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทั �งนี� อํานาจประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร

เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมคีวาม
ขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี หรอื
รายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกิจปกติทั �วไปของบรษิทั ซึ�งการอนุมตัิรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื�อพจิารณาและอนุมตัติามที�ข้อบงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัครั �งที� 1/2554เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2554ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าวทั �งนี� คณะกรรมการไดจ้ัดให้มี
การทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจํา บรษิทัมกีารสื�อสารใหทุ้กคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถงึ
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดใีหถ้กูตอ้งตรงกนั เพื�อสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายที�กําหนด  

จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัไดก้ําหนดจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ในการปฏบิตังิานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณ์ในการที�จะดาํเนินธุรกจิอย่างโปรง่ใสซื�อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรมมคีวาม

รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี โดยนํามาใช้และเผยแพร่ใหแ้ก่พนักงานเป็นแนวทางปฏบิตังิานและแนวทางประพฤติ
ปฏบิตัทิี�ถูกต้องในการประกอบธุรกจิ สะท้อนใหเ้หน็ถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิค่านิยมและแนวทางปฏบิตังิานที�กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนพงึปฏบิตัตินและปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณที�กาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก ่
(1) การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนี� คู่แข่งทางการคา้ 

สงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 
(2) การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และการปฏบิตัติามจารตี ประเพณ ีศลีธรรมอนัด ี

(3) การเคารพสทิธมินุษยชน 
(4) การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

(5) การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชั �น 
(6) การรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ ประโยชน์อื�นใด 
(7) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
(8) การรกัษาความลบั การใชข้อ้มลูภายใน และการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

(9) การปกป้อง ดแูลทรพัย์สนิของบรษิทั 
(10) การควบคมุภายใน 
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(11) ขอ้มลู ข่าวสาร และการใหข้อ้มลูขา่วสาร และการใหส้มัภาษณ์ต่อสื�อมวลชน หรอืสาธารณชน 

(12) จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร 
(13) จรรยาบรรณของพนกังาน 

ทั �งนี� บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจ้งใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนรบัทราบและยดึปฏบิตัติาม
คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิอย่างเคร่งครดั พรอ้มทั �งลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน นอกจากนั �น ยงักําหนดใหจ้รรยาบรรณ

ธุรกจิเป็นหวัขอ้หนึ�งในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่รวมทั �งยงัไดม้กีารเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยกําหนดไม่ใหก้รรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที�ขดัแย้งกับ

ผลประโยชน์ของบรษิทั หลีกเลี�ยงการกระทําที�ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั �งนี�ผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวข้องหรอื
เกี�ยวโยงกบัรายการที�พจิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และ

ตอ้งไม่เขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอีาํนาจอนุมตัใินธุรกรรมนั �นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ�งไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื�องการกําหนดราคาและ

เงื�อนไขต่างๆ กบับคุคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ใหเ้สมอืนทํารายการกบับุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการ
ทาํรายการไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการกํากบัดแูลและการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี�ยง ทั �ง
ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพ ทั �งนี�ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี�ยงเป็นกลไก
สาํคญัที�จะสรา้งความมั �นใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสี�ยงทางธุรกิจ ช่วยใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที�ตั �งไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิ

ไม่ใหร้ ั �วไหล สญูหายจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ ทาํใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามถูกตอ้งน่าเชื�อถอื บุคลากรปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งคุ้มครองเงนิลงทุนของผู้ถอืหุ้น   ดงันั �นบรษิทัจึงไดก้ําหนด

ภาระหน้าที�และอาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารในเรื�องต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มี
การควบคมุดแูลการใชส้นิทรพัยข์องบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที�ระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน และผูต้ดิตาม 

ควบคมุ และประเมนิผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและ

ความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสี�ยงที�ฝา่ยบรหิารจดัใหม้ขีึ�น  รวมทั �งไดจ้ดัทาํและ
ทบทวนระบบการควบคุม ทั �งดา้นการดาํเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และ

การกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน  ตลอดจนการจดัการความเสี�ยง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและ
รายการที�ผดิปกต ิ  

ทั �งนี� บรษิัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกใหท้ําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิัท ได้แก่ 
บรษิทั ควอนตั �มพอยท์ คอนซลัติ�ง จํากดั ซึ�งทําหน้าที�ตรวจสอบเพื�อให้มั �นใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที�
เพยีงพอ เหมาะสม และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้้ตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ 
สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที�  โดยประธานกรรมการตรวจสอบดว้ย จะเป็นผู้รายงานสรุปผล

การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจาํไตรมาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และนําไปแก้ไขปรบัปรุงในส่วนที�
มปีญัหา  บรษิทัมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสมํ�าเสมอ โดยมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอยา่ง
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น้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อใหค้วามมั �นใจว่าระบบที�วางไวส้ามารถดําเนินไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพทั �งนี� บรษิทักําหนดให้

เลขานุการบรษิทัทาํหน้าที�ในการตดิต่อประสานงานระหวา่งผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานต่าง ๆ ในบรษิทั 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทมีหน้าที�รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏใน

รายงานประจาํปี โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงนิและดูแลใหม้กีาร
จดัทํารายงานทางการเงนิอย่างมคีุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีี�เป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป โดยเลือกใช้

นโยบายบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏบิัติอย่างสมํ�าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที�สําคญัของบรษิัทอย่างโปร่งใสและ
เพยีงพอ โดยงบการเงนิจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั ซึ�ง

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ทั �งนี� การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที�สําคญัดําเนินการบนพื�นฐานของข้อเท็จจรงิอย่าง
ครบถว้น และสมํ�าเสมอ 

 3.  การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบรษิทัได้มีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้คณะกรรมการ

ทราบกาํหนดการดงักล่าว โดยไดก้ําหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3เดอืนต่อครั �ง และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิ�มเตมิ
ตามความจําเป็นโดยกาํหนดวาระการประชุมที�ชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจํา

โดยเลขานุการบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื�อใหก้รรมการมี
เวลาในการศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเวน้ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพื�อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์
ของบรษิทั  

2) ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นผูร้่วมกนักําหนดวาระการประชุม โดยเปิด

โอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้
3) ในการประชุมจะต้องประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จงึจะครบเป็น

องคป์ระชุม 
4) ในการพจิารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ�งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระที�เสนอเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยเพื�อชี�แจงและใหร้ายละเอยีดขอ้มูลเพิ�มเตมิ รวมทั �งจะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง เพื�อใหส้ามารถนําไป

ปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
5) ในการลงมตใินที�ประชุม กําหนดใหร้ะหวา่งที�ลงมตจิะตอ้งมกีรรมการอยู่ในที�ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของกรรมการทั �งหมด และใหถ้อืมตติามเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งเสยีง และกรรมการที�มสีว่นได้
เสยีจะไม่เขา้รว่มประชุมและ/หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �นถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานในที�ประชุม

จะออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี�ขาดในกรณีที�กรรมการไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิี�ประชุม กรรมการสามารถขอให้
เลขานุการบรษิทั บนัทกึขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรอืยื�นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการกไ็ด ้

6)  กรรมการทุกคนมีสทิธิที�จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคญัอื�นๆ และหาก
กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื�นๆ และฝา่ยบรหิารของบรษิทัตอ้งดาํเนินการตอบขอ้

สงสยัดงักล่าวอย่างรวดเรว็และครบถว้นเท่าที�จะเป็นไปได ้
7) เลขานุการบรษิัทเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลง

ลายมอืชื�อรบัรองความถูกต้อง โดยเสนอใหท้ี�ประชุมรบัรองในการประชุมครั �งถดัไป รวมทั �งเป็นผูจ้ดัเก็บข้อมูลหรอื
เอกสารเกี�ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกในการสบืคน้อา้งองิ  

8) โดยปกติคณะกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมทุกครั �ง ยกเว้นแต่มีเหตุจําเป็น ซึ�งจะแจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 
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9) คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสที�จะประชุมระหว่างกนัเองตาม

ความจําเป็นเพื�ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการโดยไม่มฝีา่ยบรหิารร่วมดว้ยและแจ้งใหป้ระธานเจ้าหน้าที�
บรหิารทราบถงึผลการประชุม 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองปีละ 1 ครั �ง โดยไดท้ําการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั �งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้และหลกัเกณฑใ์นการประเมนิสอดคล้องกบัแนวทางที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แนะนําไวใ้หเ้หมาะสมกบั องคก์ร โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูจ้ดัสง่แบบประเมนิใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนทําการประเมนิ 
เมื�อไดผ้ลสรุปจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการไดพ้จิารณากําหนดแนวทางปรบัปรุงการทํางานร่วมกนั และเปิด
โอกาสใหก้รรมการทุกคนสามารถเสนอความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

5. ค่าตอบแทน 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัที�เหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทั  และความสอดคล้องกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบ
ของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละคน โดยอยูใ่นรปูของคา่ตอบแทนกรรมการ และ/หรอืเงนิเดอืน  

คา่ตอบแทนกรรมการ 
คา่ตอบแทนกรรมการ ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งไดร้บัการพจิารณา

อนุมตัจิากที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

คา่ตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิาร 
บรษิทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยเป็นอตัรา

ที�แขง่ไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื�อที�จะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารที�มคีณุภาพไว ้โดยผูบ้รหิารที�ไดร้บัมอบหมายหน้าที�และ

ความรับผิดชอบเพิ�มขึ�นจะได้รบัค่าตอบแทนเพิ�มขึ�นในระดบัที�เหมาะสมกับหน้าที�และความรบัผิดชอบที�ได้ร ับ
มอบหมายเพิ�มมากขึ�น 

 6.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกําหนดใหใ้นกรณีที�มกีรรมการใหม่ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมเอกสารและขอ้มูลที�
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการใหม่รวมถึงการจดัใหฝ้่ายจดัการไดม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิ และ
แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ไดเ้ขา้
ร่วมการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสตูรต่าง ๆ ที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืองคก์รอสิระอื�น ๆ เพื�อเสรมิสรา้งความรู ้และนําไปใชป้รบัปรุง
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น 

คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดย

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม โดยให้
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กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งไปนั �น อาจจะไดร้บัเลอืกกลบั

เขา้มารบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั 

1) ปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคเ์ง ื�อนไข กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจน
มติคณะกรรมการบรษิัท และมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ซื�อสตัย์สุจรติและรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทั 

2) กําหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกจิรวมทั �งนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการที�ดตีาม

หลกั     ธรรมาภบิาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3) กําหนดแผนธุรกจิ โครงสรา้งองค์กรและการบรหิาร อํานาจการบรหิารงาน งบประมาณประจําปีงบทํา

การประจําปี ตลอดจนดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�งไดร้บัมอบหมายให้
ทาํหน้าที�ดงักล่าว เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที�คณะกรรมการไดก้ําหนดไว ้ 

4) พจิารณาอนุมตักิารเปิดบญัชกีบัธนาคาร การกูห้รอืการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ หรอืการชําระ
เงนิ หรอืการใชจ้่ายเพื�อธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทั เช่น การใช้จ่ายเพื�อการลงทุน เพื�อขยายสาขา และเพื�อดาํเนินการ
ต่างๆ เป็นตน้ 

5) พจิารณาแต่งตั �ง และกาํหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื

คณะกรรมการอื�นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพื�อดูแลกิจการเฉพาะกจิดแูลผลประโยชน์ของบรษิทั และ
ดแูลระบบบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว ้

6) ประเมนิผลงานของฝา่ยบรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ การแต่งตั �งและถอดถอนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั เช่น 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร รองประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูงอื�นๆ 
รวมทั �งดแูลกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและพนกังานอยา่งเหมาะสม 

7) จดัใหบ้รษิทัมเีลขานุการบรษิทั เพื�อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื�อใหก้าร

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
8) ดาํเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีี�เชื�อถอืได ้รวมทั �งดแูลใหม้ี

ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตลอดจนดแูลใหบ้รษิทัมกีารบรหิาร
จดัการตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

9) กํากบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบบรหิารความเสี�ยงที�ครอบคลุม และมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสี�ยง 
การรายงาน และการตดิตามผลที�มปีระสทิธภิาพ 

10) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัทํารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจาํปี 

11) ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทั �งรายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิอย่างเป็นธรรม มคีวามเสมอภาคเท่า
เทยีมกนั และมกีารรายงานขอ้มูลการดาํเนินงานที�สําคญั และรายงานทางการเงนิแก่ผูถ้อืหุ้นและผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่าง

ถูกต้องและเป็นไปตามที�ขอ้กฎหมายกําหนด โดยกรรมการต้องแจ้งใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีใน
สญัญาที�ทาํกบับรษิทัหรอืถอืหุน้เพิ�มขึ�นหรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ีทั �งนี�สาํหรบัรายการที�ทํากบักรรมการ

หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้หรอืมสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
(ถา้ม)ีกรรมการซึ�งมสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารทาํรายการในเรื�องนั �นๆ 

12) ดูแลให้มกีระบวนการและการจดัการที�ชดัเจนและโปร่งใส เกี�ยวกบัการทํารายการระหว่างบรษิทักบั
บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง
และเพยีงพอรวมทั �งมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ�าเสมอ 
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13) พจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืใหค้วามเหน็ต่อรายการที�เกี�ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์

การลงทุน และการดาํเนินการใดๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งขออนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

14) กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มอีาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้่าเป็นการลงนาม
ผกูพนัตามรายการที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น 

ทั �งนี� คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื�นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ�ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ดแ้ต่การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอืการมอบ
อาํนาจช่วงที�ทาํใหค้ณะกรรมการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมี

ความขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลักษณะอื�นใด หรอืมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอื
บรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ียกเวน้เป็นการขอมตริายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�ที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

ไวแ้ลว้  

อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

1) อนุมตัแิผนธุรกจิ โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร อาํนาจการบรหิารงาน  

2) อนุมตังิบประมาณประจาํปีงบทาํการประจําปี 

3) อนุมตักิารเปิดบญัชกีบัธนาคาร และการกูห้รอืการขอสนิเชื�อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิในวงเงนิกูท้ ี�เกนิ
กวา่อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร  

4) อนุมตัจิา้ง แต่งตั �ง และเลกิจา้ง ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและรองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร อนุมตัแิต่งตั �ง
เจา้หน้าที�บรหิารสายงาน รวมทั �งพจิารณาผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

5) อนุมตัโิครงสรา้งเงนิเดอืน สวสัดกิาร และคา่ตอบแทนอื�น ๆ  

6) อนุมตันิโยบายเกี�ยวกบัทรพัยส์นิถาวร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปีเวน้แต่เป็นกรณีที�ออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัซึ�งอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ 

ขอบเขตอาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ในการปฏบิตังิานตามขอบเขต หน้าที� และความรบัผดิชอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจเชญิให้

ฝา่ยจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งมารายงาน ใหค้วามเหน็ รว่มประชุม หรอืส่งเอกสารที�เหน็ว่า

เกี�ยวขอ้งและจาํเป็น 

2) มอีาํนาจในการวา่จา้งที�ปรกึษาภายนอกที�เป็นอสิระมาใหค้าํแนะนําหรอืขอ้คดิเหน็ไดใ้นกรณีจําเป็น โดย

บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายตามระเบยีบของบรษิทั 

3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มอีาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการ

ที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น 

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที�และความ
รบัผดิชอบตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัดงันี� 
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1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารที�รบัผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงนิทั �งรายไตรมาสและประจําปี  
2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) และระบบการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
3) สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน  

5) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั �ง และเลกิจ้างบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและขออนุมตัจิากที�

ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทั �งเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 คร ั �ง 
6) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทั �งนี�เพื�อใหม้ั �นใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7) ระหวา่งการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี� ซึ�ง
อาจมีผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อสถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหม้กีารแกไ้ขรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

- รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การทุจรติ หรอืรายการที�ไม่ปกต ิหรอืการบกพรอ่งอยา่งมนียัสาํคญัของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

- การฝา่ฝืนหรอืละเมดิกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศและขอ้กําหนดของตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมทั �งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิารไม่สามารถแก้ไขรายการหรอืกิจกรรมดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงท ี

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรอืกิจกรรมดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

8) หากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัพบเหตุการณ์ที�น่าสงสยัเกี�ยวโยงกบักรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�งมี
ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตังิานของบรษิทั และการละเมดิกฎหมาย เมื�อผูส้อบบญัชไีดร้ายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้ในการตรวจสอบเพิ�มเตมิและรายงาน
ผลการตรวจสอบเบื�องตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชภีายใน 30 
วนันับจากวนัที�ไดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัช ี

9) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั โดยใหป้ระธาน

คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว ซึ�งตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี� 
(ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานงบการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื�นที�เหน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบ

ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
10) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อ

พจิารณาอนุมตั ิ
11) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั �งและรายงานผลการ

ประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 
12) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายตามที�เหน็สมควร 

ทั �งนี� คณะกรรมการมอีาํนาจในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ตามที�จาํเป็นหรอืเหน็สมควร 

3. คณะกรรมการบริหาร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิารมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3ปีกรรมการบรหิารซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บั
เลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอ้กี  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอีํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบ
ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี� 

1) ดแูลจดัการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
2) กําหนดแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และงบทําการประจําปีของบรษิทั เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
3) พจิารณากาํหนดโครงสรา้งองคก์รของบรษิทั (Organization Chart) อาํนาจการบรหิารงาน ค่าตอบแทน

กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทั �งกาํหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน สวสัดกิารและคา่ตอบแทนอื�นๆ ของพนักงานบรษิทั
ก่อนนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

4)  พจิารณาอนุมตัเิงนิลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปี หรอืเกนิกว่างบประมาณ
ประจําปีไดเ้ป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมตัิค่าใชจ้่ายที�เพิ�มจากงบทําการประจําปีไม่เกนิมูลค่า 10

ลา้นบาทและเมื�อมกีารอนุมตัดิงักล่าวแลว้ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อรบัทราบต่อไป   
5) พจิารณาอนุมตักิารขอกูย้มืหรอืการขอสนิเชื�อใดๆ ของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 30ลา้นบาทต่อปีในกรณีที�

เกนิวงเงนิที�กาํหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบรหิารนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและอนุมตัติ่อไป 
6) พจิารณาอนุมตัแิผนการปฏบิตังิานต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายการผลติและการจดัหาสนิคา้ นโยบายการขาย

สนิคา้และโครงสรา้งราคา  และการเปิด/ปิดสาขาเป็นตน้ 
7) บรหิารความเสี�ยงของกจิกรรมการดาํเนินงานต่างๆของบรษิทั โดยการกาํหนดนโยบายการบรหิารความ

เสี�ยงรวมถงึการตดิตามและประเมนิความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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8) มีอํานาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบในการตัดสินใจ และสั �งการ ภายใต้ขอบเขตอํานาจที�ได้ร ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบอาํนาจอนุมตัแิละดาํเนินการตามที�ไดร้บัการอนุมตัจิาก
ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

9) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทาง
บรหิารงานดา้นต่างๆ ตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

10) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไป 

ทั �งนี� อํานาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบริหาร

เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมคีวาม
ขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี หรอื

รายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกจิปกตทิั �วไปของบรษิทั ซึ�งการอนุมตัิรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื�อพจิารณาและอนุมตัติามที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

บรษิทัไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บรหิารโดยเฉพาะ ดงันั �น ในการคดัเลือกกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งในปจัจุบนัจะมกีารหารอืรว่มกนัเพื�อกาํหนดตวับุคคลที�มคีวามเหมาะสมทั �ง

ด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร โดยเฉพาะในส่วนของการสรรหา
กรรมการ จะใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทั �งในดา้นความรู ้ทกัษะวชิาชพี ความ
เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทัและจะตอ้งเป็นบุคคลที�

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งคณุสมบตัทิี�สาํคญัมดีงันี� 

1) กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั �งกรรมการอิสระเข้าร่วมใน

คณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายแต่งตั �งกรรมการอสิระไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งคณะ แต่ตอ้งไม่
น้อยกวา่3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัขิอง
ผูท้ี�จะมาทําหน้าที�เป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที�
เกี�ยวข้อง โดยกรรมการอสิระจะมคีุณวุฒกิารศกึษา ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การทํางาน และความ

เหมาะสมอื�นๆ ประกอบกนั เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปทั �งนี� 
หากมีกรรมการอสิระคนหนึ�งคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตั �งกรรมการอสิระที�มี

คณุสมบตัติามที�กาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระที�เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ง
ไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระที�ตนแทน 

ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดงันี� 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั  ทั �งนี� ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนั �น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผู้มี
อาํนาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ
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ควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้ดํารง

ตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา คู่

สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั �งไม่เป็นหรอื

เคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 

ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อํานาจควบคุมของบรษิัท  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มีนัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ�งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนั �นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ 
7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

ถอืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
8.  ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั

ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�
รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการ

ที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
9. ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง โดยจะแจง้
พรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิ�นปี สาํหรบัจดัทําแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจาํปีของบรษิทั  

2) กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

1. มคีุณสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจํากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทั �งเป็นไปตามเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี
2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์และเพิ�ม

มลูคา่ใหแ้ก่บรษิทั 
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3. มคีุณลกัษณะที�สนับสนุนและส่งเสรมิการดําเนินงานด้านการกํากบัดูแลกิจการ เพื�อสร้างคุณค่าให้แก่

บรษิทั ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทศิ
เวลาไดอ้ย่างเตม็ที� 

การเลอืกและแต่งตั �งกรรมการ   เป็นไปตามวธิกีารที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรรมการที�ไดร้บัการ
แต่งตั �งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ มตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน  
ทั �งนี� บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อรบั

การแต่งตั �งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจําปี โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

บรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการ ดงันี� 

- ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�ง

หนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลอืกตั �งกรรมการดว้ยกนัเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธาน

กรรมการมหีน้าที�ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

- ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี� 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่าจํานวนหุน้ที�ตนถอื 
(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มอียูเ่ลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ใน

กรณทีี�เลอืกตั �งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
(3)  บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งในลําดบัถดัลง

มา มีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด    

- ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดย
อตัรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คยีงที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ใหจ้บัสลากกนั
วา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก

ตาํแหน่งไปนั �นอาจจะเลอืกเขา้รบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบรษิัท  การลาออกมีผลนับแต่วนัที�ใบลา
ออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั

มหาชนจาํกดัทราบดว้ยกไ็ด ้

- ในกรณทีี�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืก
บุคคลซึ�งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลอืน้อยกว่า  2 เดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงั

เหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

กรรมการที�ยงัเหลอือยู ่
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- ในกรณีที�กรรมการพน้จากตําแหน่งทั �งคณะ ใหค้ณะกรรมการที�พน้จากตําแหน่งยงัคงอยู่รกัษาการใน

ตาํแหน่งเพื�อดาํเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าที�จําเป็นจนกวา่กรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที� เวน้แต่ศาลจะมคีาํสั �ง
เป็นอยา่งอื�น ในกรณทีี�คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั �งศาล 

คณะกรรมการที�พ้นจากตําแหน่ง ต้องจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อเลือกตั �งคณะกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ�งเดอืนนับแต่วนัพน้จากตําแหน่ง โดยส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่สบิสี�วนัก่อนวนัประชุม 

และโฆษณาคาํกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สามวนัตดิต่อกนั 

- ที�ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

3) กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทั หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั �งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 
ท่าน เพื�อทาํหน้าที�ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และ

ตอ้งไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็น

กรรมการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื

ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที�กาํหนดวา่ดว้ยคณุสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ทั �งนี� กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่น ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชี
หรอืการเงนิที�เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ รวมถงึการทําหน้าที�อื�นใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

4) ผู้บริหาร 

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิาร ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายที�จะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบุคคลที�มี
ความรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิ  

 ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้รรจุและแต่งตั �งบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิทัเขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ นอกจากนี�การแต่งตั �งหวัหน้าหรอืผูร้บัผดิชอบเกี�ยวกบั

งานดา้นการตรวจสอบและควบคมุภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  


