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นโยบายกํากับดูแลกิจการที�ด ี(Good Corporate Governance Policy) 
 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ� งจะทาํให้เกิด

ความเชื�อมั�นกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืน ภายใตก้ารดาํเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและ

เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อยกระดบัการดาํเนินการที�มีอยู่แลว้ให้มี

ความเป็นระบบมาตรฐานที�ชัดเจน และกระจายการปฏิบติัไปสู่พนักงานของบริษทัทุกระดับชั�น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิด

วฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัได้รับเอาแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน (Good 

Corporate Governance) ปี 2549 ตามที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด รวมถึง

ทบทวนการนาํ “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ� ง

ออกโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษทั ดงันี�  

 

หมวดที� 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษทัตระหนกัและให้ความสาํคญัในสิทธิพื�นฐานต่างๆของผูถื้อหุน้ ทั�งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะ

เจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซื�อ ขาย โอน หลกัทรัพยที์�ตนถืออยู่ สิทธิในการที�จะไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรของบริษทั สิทธิในการ

ไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื�อง

สาํคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั�งผูส้อบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมที�สาํคญั

และมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

นอกเหนือจากสิทธิพื�นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการส่งเสริม และอาํนวยความ

สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี�  

1. บริษทักาํหนดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ�นสุดของรอบบญัชีของ

บริษทั พร้อมทั�งจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�

ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา

แล้วแต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งหนังสือนัดประชุมให้ผูถื้อหุ้นและนาย

ทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือเป็นไปตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อย

กว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม ทั�งนี�จะเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นทาง Website ของบริษทัเพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษา

ขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

2. บริษทัสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

อย่างพร้อมเพรียงกนั  

3. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

4. ก่อนเริ�มการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานที�ประชุมให้มีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงจาํนวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นที�เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ กฎเกณฑต่์างๆ ที�ใชใ้นการประชุม และขั�นตอนการออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 

5. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัแสดงความ

คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั�งคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยจะมีกรรมการและผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม

เพื�อตอบคาํถามในที�ประชุม รวมทั�งไดม้ีการบนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อให้

ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้



 

นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 7/2561) หน้า 2/18 

 

 

6. ในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเลือกตั�งกรรมการ บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการไดที้

ละคน ซึ� งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที�จะเลือกบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาํหน้าที�กรรมการ เพื�อดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ�งจะทาํใหเ้กิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นอยา่งแทจ้ริง 

7. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัไดด้าํเนินการตามวาระที�แจง้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�บริษทัไม่มีการเพิ�มวาระ

การประชุม หรือเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระการประชุมแต่อยา่งใด 

8. บริษทัไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และไดน้าํระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการลงทะเบียน และลงมติของผูถื้อหุ้นเพื�อเพิ�มความรวดเร็ว และถูกตอ้งในการดาํเนินการ พร้อมทั�งไดเ้ชิญตวัแทนจาก

ผูส้อบบญัชี เพื�อเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

9. ภายหลงัการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัไดเ้ผยแพร่มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั�งผลการนบัคะแนนภายใน 9.00 น.ของวนัทาํ

การถดัจากวนัประชุมผูถ้ือหุน้ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั รวมทั�งได้

จดัทาํรายงานการประชุม ซึ� งแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้ือหุน้ และ

ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื�อให้ผู ้

ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 

หมวดที� 2   การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 

1. การเสนอวาระการประชุม และชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย 

ผูถ้ือหุน้ที�เป็นผูบ้ริหารหรือไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซึ�งอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัที�ถือ

หุ้นไม่นอ้ยกว่า 2,000,000หุ้นอย่างต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวนัที�เสนอระเบียบวาระ และ/หรือเสนอชื�อบุคคลเข้า

ดาํรงกรรมการบริษทั สามารถเสนอเรื�องที�เห็นว่าสําคญัและสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั 

และเสนอชื�อบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัที�เหมาะสมเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนที�จะมี

การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นขึ�น เพื�อคณะกรรมการบริษทัจะไดพ้ิจารณากลั�นกรองและเตรียมความพร้อม เพื�อนาํวาระที�ผูถื้อหุ้น

เสนอมากาํหนดเป็นวาระการประชุมโดยบริษทัได้กาํหนดหลกัเกณฑ์ที�ชัดเจน ซึ� งไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษทั 

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนดไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื�อใหผู้ถื้อหุน้มีช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้นในกรณีที�ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ตอ้งการใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว

ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั โดยผูถื้อหุ้นมีอิสระในการตัดสินใจที�จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที�ผูถื้อหุ้นต้องการและบริษัท

สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เนื�องจากเป็นแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละ

วาระ นอกจากนั�น บริษทัยงัไดเ้สนอรายชื�อกรรมการอิสระ เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมดว้ย 

3. การป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื�นในทางมิชอบ... 

บริษทักาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เพื�อป้องกนัการหาประโยชนจ์ากขอ้มูลภายในใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้�น

ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื�อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการเก็บ

รักษาขอ้มูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื�อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั�ง

กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งไม่ทาํการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน 
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และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอื�นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม   

นอกจากนี�  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานที�ไดร้ับข้อมูลภายในของบริษทัจะตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลดงักล่าว

ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทาํการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตร

ที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าเป็นการซื�อขายโดยทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อนมี

การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ 

ทั�งนี�  บริษทัไดก้าํหนดโทษทางวินยัสาํหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชห้รือนาํไป

เปิดเผยจนอาจทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็น

หนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้ง พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้  

4. การจัดการเรื�องการมีส่วนได้เสีย 

บริษทัไดย้ืดหลกัการในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั และไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการเรื�องการมี

ส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วน

เกี�ยวขอ้ง โดยเมื�อเกิดกรณีดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องนั�นจะตอ้งรายงานให้บริษทัทราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออก

เสียงในเรื� องนั�น ๆ รวมทั� งได้กําหนดแนวทางเพื�อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที�มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี�ยวข้องเข้าร่วม

กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ 

 

หมวดที� 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ ผูบ้ริหาร

และพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หนี�  ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นตน้ ดงันั�น บริษทั

จึงไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและข้อกาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั�งนี�  ในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทได้คาํนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบติัต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม

รายละเอียดที�ปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของการสื�อสารขอ้มูลที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงานของบริษทั กับผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ�งเป็นส่วนสาํคญัในกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ทั�งนี�บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื�อสารที�หลากหลาย

และเหมาะสมกับผูม้ีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้

เทคโนโลยเีพื�อช่วยในการสื�อสารขอ้มูลดงักล่าว 

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื�อสารเพื�อแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสในกรณี

ที�พบเห็นการกระทาํที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  กับประธานกรรมการบริษัทได้โดยตรงที�อีเมล ์

chairman@jckhgroup.com หรือผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือกล่องรับความคิดเห็นที�ร้านสาขา หรือโทรศพัทแ์จง้โดยตรงตาม

หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดประกาศแจ้งไวที้�ร้านสาขาทุกสาขา หรือทางไปรษณียจ่์าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ บริษทั เจซีเค 

ฮอสพิทอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน) เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ทั�งนี�  บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบตามขั�นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยชื�อผู ้

แจง้เบาะแส รวมทั�งดาํเนินการจดัเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อคุม้ครองผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นกับผูแ้จ้งเบาะแส

ดงักล่าว 
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หมวดที� 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

เพื�อให้ได้รับข้อมูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา น่าเชื�อถือ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยบริษทัไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี�  

 จดัทาํรายงานทางการเงิน พร้อมทั�งคาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน (Management 

Discussion and Analysis : MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทั และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เปิดเผยขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 

56-1) และกาํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3วนัทาํ

การนบัแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่ง

รายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์นอกจากนั�นยงักาํหนดให้มีการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ

ผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

 เปิดเผยการทํารายงานเกี�ยวโยงและรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีการรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัหรือรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 จดัให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัทซึ� งมีทั� งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ การให้ขอ้มูลต่อนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนที�มาเยี�ยมชมและหารือกับผูบ้ริหาร การสื�อสาร

ผา่นสื�อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ นอกจากนั�น บริษทัยงัจดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื�อให้นกัลงทุน 

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์สื�อมวลชน และบุคคลทั�วไป สามารถซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ ไดต้ลอดเวลา  ซึ� งสามารถติดต่อ

ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2286-9959 ต่อ 2105 หรือที�อีเมล ir@jckhgroup.com หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท 

www.jckhgroup.com 

 

หมวดที� 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซึ�งมีความหลากหลายในดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 

เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ให้กับบริษทั โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและ

ภาพรวมขององคก์ร แผนการดาํเนินธุรกิจ รวมทั�งมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั

ใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไว ้ตลอดจนดาํเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที�ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยความ

ซื�อสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั�งการกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไป

ตามเป้าหมายและแนวทางที�ไดก้าํหนดไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 

2) การแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั บริษทัได้มีการ

แบ่งแยกบทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่าง
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ชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจปฏิบติัหน้าที�เฉพาะเรื�อง และนาํเสนอเรื�องให้คณะกรรมการ

บริษทัพจิารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ที�ไดก้าํหนดไว ้ 

3) การแยกบทบาทหนา้ที�ของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทักาํหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื�อให้เกิดความชดัเจนใน

ดา้นความรับผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบาย การกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ โดยไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าที� และ

ความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจน และมีการถ่วงดุลอาํนาจการดาํเนินงาน ทั�งนี�คณะกรรมการ

บริษทัทาํหน้าที�ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ในขณะที�ผูบ้ริหารทาํหน้าที�

บริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนด 

4) การเลือกตั�งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งที�แน่นอน ซึ�งตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุก

ครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วน

ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกับส่วนหนึ� งในสาม และให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

อยา่งไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั�นอาจจะไดรั้บเลือกตั�งกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ไดท้ั�งนี�บริษทัไดก้าํหนดจาํนวนปีใน

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

5) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�น ๆ  

บริษทัมีนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนที�กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

6) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร และประธานกรรมการบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื�นๆ  

บริษทัไม่มีนโยบายให้กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารและประธานกรรมการบริหารไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�นๆ 

(ยกเวน้บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของบริษทั) เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั 

7) การแต่งตั�งเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งเลขานุการบริษทัเพื�อใหมี้หนา้ที�และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์
 

 2.  บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพจิารณาและให้ความเห็นชอบในเรื�องที�สําคญัเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าที�พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื�องที�สําคญัเกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษทัเช่น 

วิสยัทศันแ์ละภารกิจกลยทุธ์ ความเสี�ยงแผนงานและงบประมาณรวมทั�งกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที�

กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกาํหนดให้มีการทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์และภารกิจ และรายงานผลการ

ปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์เป็นประจาํทุกปี รวมทั�ง สื�อสารให้ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ รับทราบถึงวิสัยทศัน์ ภารกิจ และแผนกลยุทธ์ที�ไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการ และใหน้าํแผนกลยทุธ์ไปปฏิบตั ิ  
 

การแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้บ่งอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงาน

ประจาํวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหารถูกเลือกตั�งจากคณะกรรมการบริษทั  ซึ� ง

ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ประธานกรรมการไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจาํวนั แต่

ให้การสนับสนุนและคาํแนะนําในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจา้หน้าที�บริหารอย่างสมํ�าเสมอ ในขณะที�

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารรับผดิชอบเกี�ยวกบัการบริหารจดัการบริษทัภายใตก้รอบอาํนาจที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 



 

นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 7/2561) หน้า 6/18 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 

1) เป็นผูน้าํและมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจเรื�องนโยบายของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ที�ได้พิจารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการรวมทั�งสนับสนุนและให้คาํแนะนําในการดาํเนินธุรกิจของฝ่าย

จดัการผา่นทางประธานเจา้หนา้ที�บริหารอยา่งสมํ�าเสมอ 

2) เป็นผูน้าํการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอที�จะใหฝ่้าย

จดัการเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคญัอยา่งรอบคอบโดยทั�วกนั สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วน

ร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าที�บริหารเป็นผูร่้วมกัน

กาํหนดวาระการประชุม ดูแลใหเ้รื�องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอ

เรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมไดร้วมทั�งเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาดในกรณีที�คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 

3) เป็นประธานในที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และตาม

ระเบียบวาระที�กาํหนด 

4) กาํกบั ดูแล และติดตามใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รที�มีจริยธรรมและการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

5) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างกรรมการที�เป็นผู ้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

7) ส่งเสริมการสร้างและนาํนวตักรรมและเทคโนโยลีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยูบ่นพื�นฐานของความรับผิดชอบของสงัคม 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 1) กาํกบัดูแลและอนุมติัเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั ให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ คาํสั�งมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 2) จดัเตรียมนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารเพื�อพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อใหค้วามเห็นชอบ  

 3) ดาํเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที�ไดรั้บอนุมติั 

 4) มีอาํนาจจ้าง แต่งตั�ง โยกยา้ย เลื�อนตาํแหน่ง พกังาน เลิกจา้ง กาํหนดอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื�นๆ รวมทั�ง

บาํเหน็จรางวลั การปรับเงินเดือนค่าจา้ง ค่าตอบแทน และเงินโบนสัของพนกังานบริษทั 

 5) มีอาํนาจในการออก แก้ไข เพิ�มเติม และปรับปรุงคาํสั�ง ระเบียบ บนัทึก และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการทาํงาน เพื�อให้

การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์องบริษทั และเพื�อรักษาระเบียบวินยัในการทาํงานภายในองคก์ร 

 6)  มีอาํนาจอนุมติัใบสั�งซื�อ สญัญาจา้ง/เช่า/เช่าซื�อสินทรัพยถ์าวรวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท อนุมติัการจาํหน่ายสินทรัพย์

ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท รวมทั�งมีอาํนาจอนุมติัการโอนยา้ยสินทรัพยถ์าวรระหว่างหน่วยงานหรือสาขา  

 7) มีอาํนาจอนุมติัใบขอซื�อ/ใบสั�งซื�ออาหารสด อาหารแห้ง วสัดุสิ�นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ ที�มีวงเงินตั�งแต่ 1 ลา้นบาท

ขึ�นไป รวมทั�งมีอาํนาจในการเพิ�มสินคา้ ปรับราคาสินคา้ ปรับมาตรฐานการจาํหน่ายสินคา้ เช่น นํ�าหนกั  รูปร่างสินคา้ เป็นตน้ 

 8) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ที�ดีขององคก์ร 

 9) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั�งนี�  อาํนาจประธานเจา้หน้าที�บริหาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอื�นที�ประธานเจา้หน้าที�บริหารเห็นสมควร จะ

ไม่รวมถึงอาํนาจหรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดที�ตนหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) หรือรายการที�ไม่อยู่ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจ

ปกติทั�วไปของบริษทั ซึ�งการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื�อ

พิจารณาและอนุมตัิตามที�ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
 

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 

1/2554เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2554ไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าวทั�งนี�  คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายและ

การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ บริษทัมีการสื�อสารให้ทุกคนในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีให้

ถกูตอ้งตรงกนั เพื�อส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายที�กาํหนด  
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการ

ปฏิบติังานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณ์ในการที�จะดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสซื�อสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย โดยนาํมาใชแ้ละเผยแพร่ให้แก่พนกังานเป็นแนวทางปฏิบตัิงานและแนวทางประพฤติปฏิบติัที�ถูกตอ้งในการประกอบ

ธุรกิจ สะทอ้นให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจค่านิยมและแนวทางปฏิบติังานที�กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนพึงปฏิบตัิตน

และปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณที�กาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

(1) การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี�  คู่แข่งทางการคา้ สังคม ชุมชน 

และสิ�งแวดลอ้ม 

(2) การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และการปฏิบติัตามจารีต ประเพณี ศีลธรรมอนัดี 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

(4) การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(5) การต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั�น 

(6) การรับ การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ประโยชนอื์�นใด 

(7) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

(8) การรักษาความลบั การใชข้อ้มูลภายใน และการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

(9) การปกป้อง ดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั 

(10) การควบคุมภายใน 

(11) ขอ้มูล ข่าวสาร และการใหข้อ้มูลข่าวสาร และการใหส้มัภาษณ์ต่อสื�อมวลชน หรือสาธารณชน 

(12) จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหาร 

(13) จรรยาบรรณของพนกังาน 

ทั�งนี�  บริษัทได้มีการประกาศและแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตัิตามคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั�งลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน นอกจากนั�น ยงักาํหนดใหจ้รรยาบรรณธุรกิจเป็นหวัขอ้หนึ�ง

ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่รวมทั�งยงัไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยกาํหนดไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงาน รวมทั�งผูที้�เกี�ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที�ขดัแยง้กับผลประโยชน์ของบริษทั 

หลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั�งนี�ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งหรือเกี�ยวโยงกบัรายการที�พิจารณาตอ้งแจง้

ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มี

อาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั�นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ซึ�งไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัดในเรื�องการกาํหนดราคาและเงื�อนไขต่างๆ กับบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

ดา้นผลประโยชน์ให้เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการทาํรายการไวใ้นงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 
 

 ระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคัญต่อการกาํกับดูแลและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี�ยง ทั�งในระดบั

บริหารและระดบัปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ ทั�งนี�ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงเป็นกลไกสําคญัที�จะสร้าง

ความมั�นใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสี�ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรร

ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที�ตั�งไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ใหรั้�วไหล สูญหายจากการทุจริตประพฤติ

มิชอบ ทาํให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเชื�อถือ บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง

คุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น   ดงันั�นบริษทัจึงได้กาํหนดภาระหน้าที�และอาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารใน

เรื�องต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก

หนา้ที�ระหว่างผูป้ฏิบติังาน และผูติ้ดตาม ควบคุม และประเมินผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่ง

เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี�ยงที�ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึ�น  รวมทั�งไดจ้ดัทาํและทบทวนระบบการ

ควบคุม ทั�งดา้นการดาํเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกาํกับดูแลการปฏิบติังาน  

ตลอดจนการจดัการความเสี�ยง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการที�ผิดปกติ   

ทั�งนี�  บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกใหท้าํหนา้ที�เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ควอนตั�ม

พอยท ์คอนซลัติ�ง จาํกดั ซึ� งทาํหนา้ที�ตรวจสอบเพื�อใหม้ั�นใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอ เหมาะสม และรายงานผล

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้ผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่าง

เต็มที�  โดยประธานกรรมการตรวจสอบด้วย จะเป็นผูร้ายงานสรุปผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจาํไตรมาสให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ และนาํไปแกไ้ขปรับปรุงในส่วนที�มีปัญหา  บริษทัมีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง เพื�อใหค้วามมั�นใจว่าระบบที�วางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพทั�งนี�  บริษัทกาํหนดให้เลขานุการบริษัททาํหน้าที�ในการติดต่อประสานงานระหว่างผูต้รวจสอบภายในและ

หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั 
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที�รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงาน

ประจาํปี โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถกูตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชีที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม และ

ถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ มีการเปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยงบการเงินจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการ

บญัชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ทั�งนี�  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�

สาํคญัดาํเนินการบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น และสมํ�าเสมอ 
 

 3.  การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ

กาํหนดการดงักล่าว โดยไดก้าํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย 3เดือนต่อครั�ง และอาจมีการประชุมพเิศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็นโดย

กาํหนดวาระการประชุมที�ชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํโดยเลขานุการบริษทัจะจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื�อใหก้รรมการมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเข้า

ร่วมประชุม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั  

2) ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าที�บริหารเป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รับการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้

3) ในการประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

4) ในการพิจารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทัซึ�งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระที�เสนอเข้าร่วมประชุมดว้ยเพื�อชี�แจง

และใหร้ายละเอียดขอ้มูลเพิ�มเติม รวมทั�งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง เพื�อใหส้ามารถนาํไปปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5) ในการลงมติในที�ประชุม กาํหนดให้ระหว่างที�ลงมติจะตอ้งมีกรรมการอยูใ่นที�ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

กรรมการทั�งหมด และให้ถือมติตามเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ� งเสียง และกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้

ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ�นอีก

หนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาดในกรณีที�กรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติที�ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บนัทึกขอ้คดัคา้น

ไวใ้นรายงานการประชุม หรือยื�นหนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการก็ได ้

6)  กรรมการทุกคนมีสิทธิที�จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาํคญัอื�นๆ และหากกรรมการอิสระ

หรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื�นๆ และฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งดาํเนินการตอบขอ้สงสยัดงักล่าวอยา่งรวดเร็ว

และครบถว้นเท่าที�จะเป็นไปได ้

7) เลขานุการบริษทัเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือชื�อรับรอง

ความถกูตอ้ง โดยเสนอใหที้�ประชุมรับรองในการประชุมครั� งถดัไป รวมทั�งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเกี�ยวกบัการประชุมต่างๆ 

เพื�อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  

8) โดยปกติคณะกรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมการประชุมทุกครั� ง ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็น ซึ�งจะแจง้เป็นการล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม 

9) คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที�จะประชุมระหว่างกนัเองตามความจาํเป็น

เพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยและแจง้ให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารทราบถึงผลการ

ประชุม 
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4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองปีละ 1 ครั� ง โดยไดท้าํการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษทัทั�งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้และ

หลกัเกณฑ์ในการประเมินสอดคลอ้งกับแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแนะนําไวใ้ห้เหมาะสมกับ องค์กร โดย

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคนทาํการประเมิน เมื�อได้ผลสรุปจากการประเมินแล้ว 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณากาํหนดแนวทางปรับปรุงการทาํงานร่วมกนั และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้

อยา่งเป็นอิสระ 
 

5. ค่าตอบแทน 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที�เหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั  

และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ และ

ผูบ้ริหารแต่ละคน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือเงินเดือน  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที�

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

ค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหาร 

บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยเป็นอตัราที�แข่งได้

ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื�อที�จะดูแลและรักษาผูบ้ริหารที�มีคุณภาพไว ้โดยผูบ้ริหารที�ไดรั้บมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบ

เพิ�มขึ�นจะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มขึ�นในระดบัที�เหมาะสมกบัหนา้ที�และความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายเพิ�มมากขึ�น 
 

 6.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกาํหนดให้ในกรณีที�มีกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมเอกสารและข้อมูลที�เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายกาํกบัดูแลกิจการ กฎบตัร รายงานประจาํปี 

โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจดัการ และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการจดัให้ฝ่ายจดัการไดมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และ

แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการให้ความสําคญัและส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสัมพนัธ์ ไดเ้ขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมสัมมนาอย่างสมํ�าเสมอในหลกัสูตรต่างๆ ที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองคก์รอิสระอื�น ๆ เพื�อเสริมสร้างความรู้ และนาํไปใชป้รับปรุงการปฏิบติังานให้

มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

คณะกรรมการ 
 

1. คณะกรรมการบริษัท 
 

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึ� งในสามโดยอตัรา ถ้า

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ� งในสาม โดยให้กรรมการที�อยู่ใน

ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งไปนั�น อาจจะไดรั้บเลือกกลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกก็ได ้
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

1) ปฏิบติัหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์เงื�อนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ

คณะกรรมการบริษทั และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ซื�อสัตยสุ์จริตและรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทั 

2) กาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั�งนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดีตามหลกัธรรมาภิบาล และการปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) กาํหนดแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อาํนาจการบริหารงาน งบประมาณประจาํปีงบทาํการประจาํปี 

ตลอดจนดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซึ�งไดรั้บมอบหมายให้ทาํหน้าที�ดงักล่าว เพื�อให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที�คณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนใหค้วามสาํคญัต่อการใชท้รัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเพื�อประโยชน์ด้านตน้ทุนและสิ�งแวดลอ้ม รวมทั�งตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจที�สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  ดาํเนินธุรกิจและลงทุนอยา่งระมดัระวงั คาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และความ

คุม้ค่าของทรัพยากร  โดยยงัคงอยูบ่นพื�นฐานของการมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม เพื�อสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยั�งยนื 

4) พิจารณาอนุมตัิการเปิดบญัชีกบัธนาคาร การกูห้รือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน หรือการชาํระเงิน หรือการ

ใชจ่้ายเพื�อธุรกรรมตามปกติของบริษทั เช่น การใชจ่้ายเพื�อการลงทุน เพื�อขยายสาขา และเพื�อดาํเนินการต่างๆ ตลอดจนติดตามความ

เพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหนี�  โดยเฉพาะอย่างยิ�งดูแลให้มั�นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการ

แก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื�นที�จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได ้ในภาวะที�กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะ

ประสบปัญหา ทั�งนี�ภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

5) พิจารณาแต่งตั�ง และกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการอื�นๆ ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น เพื�อดูแลกิจการเฉพาะกิจดูแลผลประโยชน์ของบริษทั และดูแลระบบ

บริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว ้

6) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอยา่งสมํ�าเสมอ การแต่งตั�งและถอดถอนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เช่น ประธาน

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงอื�นๆ รวมทั�งดูแลกลไกการจ่าย

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งเหมาะสม 

7) จดัให้บริษทัมีเลขานุการบริษทั เพื�อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานต่างๆ เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

8) ดาํเนินการให้บริษทัมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที�เชื�อถือได ้รวมทั�งดูแลให้มีระบบ

ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารจดัการตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

9) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเสี�ยงที�ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเสี�ยง การรายงาน 

และการติดตามผลที�มีประสิทธิภาพ 

10) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 

11) ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทั�งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และมี

การรายงานขอ้มูลการดาํเนินงานที�สาํคญั และรายงานทางการเงินแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามที�ขอ้

กฎหมายกาํหนด โดยกรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที�ทาํกบับริษทัหรือถือหุ้นเพิ�มขึ�น

หรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี)ทั�งนี�สําหรับรายการที�ทาํกบักรรมการหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย
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หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี)กรรมการซึ� งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัการทาํรายการในเรื�องนั�นๆ 

12) ดูแลให้มีกระบวนการและการจดัการที�ชดัเจนและโปร่งใส เกี�ยวกบัการทาํรายการระหว่างบริษทักบับุคคลที�เกี�ยว

โยงกนั เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอรวมทั�งมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

13) พิจารณาอนุมติั และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที�เกี�ยวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์การลงทุน 

และการดาํเนินการใดๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

14) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไดว่้าเป็นการลงนามผกูพนัตาม

รายการที�คณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื�น 

ทั�งนี�  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอย่างหนึ�งอยา่งใดแทน

คณะกรรมการก็ไดแ้ต่การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้

คณะกรรมการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ

มีผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใด หรือมีความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี)ยกเวน้เป็นการขอมติรายการที�

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์�ที�ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมติัไวแ้ลว้  
 

อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

1) อนุมติัแผนธุรกิจ โครงสร้างองคก์รและการบริหาร อาํนาจการบริหารงาน  

2) อนุมติังบประมาณประจาํปี งบทาํการประจาํปี 

3) อนุมติัการเปิดบญัชีกบัธนาคาร และการกูห้รือการขอสินเชื�อใด ๆ จากสถาบนัการเงินในวงเงินกูที้�เกินกว่าอาํนาจ

อนุมติัของคณะกรรมการบริหาร  

4) อนุมติัจา้ง แต่งตั�ง และเลิกจา้ง ประธานเจา้หน้าที�บริหารและรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร อนุมติัแต่งตั�งเจา้หนา้ที�

บริหารสายงาน รวมทั�งพิจารณาผลการปฏิบติังานของประธาน/รองประธานเจา้หน้าที�บริหาร 

5) อนุมติัโครงสร้างเงินเดือน สวสัดิการ และค่าตอบแทนอื�น ๆ  

6) อนุมติันโยบายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นถาวร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีเวน้แต่เป็นกรณีที�ออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัซึ� งอาจ

ไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ 

ขอบเขตอาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ 

ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งมารายงาน ใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที�เห็นวา่เกี�ยวขอ้งและจาํเป็น 

2) มีอาํนาจในการวา่จา้งที�ปรึกษาภายนอกที�เป็นอิสระมาใหค้าํแนะนาํหรือขอ้คิดเห็นไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทัเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทั 

3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอํานาจลงนามผูกพนั เว ้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการที�

คณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื�น 

 



 

นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 7/2561) หน้า 13/18 

 

 

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที�และความรับผิดชอบตามที�

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั�งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัดงันี�  

1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที�รับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั�งรายไตรมาสและประจาํปี  

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ

ระบบการบริหารความเสี�ยง (Risk Management) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3) สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�ง โยกยา้ย 

เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

5) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั�ง และเลิกจา้งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาและขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั�งเขา้

ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง 

6) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั�งนี� เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7) ระหว่างการปฏิบติังาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี�  ซึ� งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�อใหมี้การแกไ้ขรายการหรือกิจกรรมดงักล่าวไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- การทุจริต หรือรายการที�ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอยา่งมีนยัสาํคญัของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงที สมาชิกของ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8) หากผู้สอบบญัชีของบริษทัพบเหตุการณ์ที�น่าสงสัยเกี�ยวโยงกับกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดๆ ซึ� งมีความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติังานของบริษทั และการละเมิดกฎหมาย เมื�อผูส้อบบญัชีไดร้ายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้ในการตรวจสอบเพิ�มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื�องตน้

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีภายใน 30 วนันับจากวนัที�ไดรั้บรายงานจาก

ผูส้อบบญัชี 

9) จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาํปีของบริษัท โดยให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว ซึ�งตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี�  

(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานงบการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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(ค) ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื�นที�เห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั 

11) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั� งและรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

12) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายตามที�เห็นสมควร 

ทั�งนี�  คณะกรรมการมีอาํนาจในการแก้ไขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามที�

จาํเป็นหรือเห็นสมควร 
 

3. คณะกรรมการบริหาร 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3ปีกรรมการบริหารซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเข้า

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอ้ีก  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบตามที�ไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี�  

1) ดูแลจดัการและบริหารกิจการของบริษทัตามที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2) กาํหนดแนวนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และงบทาํการประจาํปีของบริษทั เพื�อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพจิารณาอนุมติั 

3) พิจารณากาํหนดโครงสร้างองคก์รของบริษทั (Organization Chart) อาํนาจการบริหารงาน ค่าตอบแทนกรรมการ 

และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั�งกาํหนดโครงสร้างเงินเดือน สวสัดิการและค่าตอบแทนอื�นๆ ของพนักงานบริษทัก่อนนาํเสนอขอ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4)  พิจารณาอนุมตัิเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจาํปี หรือเกินกว่างบประมาณประจาํปีไดเ้ป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาทต่อปี และอนุมติัค่าใชจ่้ายที�เพิ�มจากงบทาํการประจาํปีไม่เกินมูลค่า 10ลา้นบาทและเมื�อมีการอนุมติั

ดงักล่าวแลว้ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อรับทราบต่อไป   

5) พิจารณาอนุมตัิการขอกูย้มืหรือการขอสินเชื�อใดๆ ของบริษทัในวงเงินไม่เกิน 30ลา้นบาทต่อปีในกรณีที�เกินวงเงินที�

กาํหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบริหารนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพจิารณาและอนุมติัต่อไป 

6) พิจารณาอนุมติัแผนการปฏิบตัิงานต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายการผลิตและการจดัหาสินค้า นโยบายการขายสินคา้และ

โครงสร้างราคา  และการเปิด/ปิดสาขาเป็นตน้ 

7) บริหารความเสี�ยงของกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆของบริษทั โดยการกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงรวมถึง

การติดตามและประเมินความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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8) มีอาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั�งการ ภายใต้ขอบเขตอาํนาจที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั ทั�งนี�  ให้เป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการตามที�ไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 

9) ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทางบริหารงานดา้น

ต่างๆ ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10) ปฏิบตัิหนา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆ ไป 

ทั�งนี�  อาํนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่

รวมถึงอาํนาจหรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดที�ตนหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องซึ� งอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) หรือรายการที�ไม่อยู่ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจ

ปกติทั�วไปของบริษทั ซึ�งการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

เพื�อพิจารณาและอนุมติัตามที�ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารโดยเฉพาะ ดงันั�น ในการคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทั กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนัจะมีการหารือร่วมกนัเพื�อกาํหนดตวับุคคลที�มีความเหมาะสมทั�งดา้นประสบการณ์ 

ความรู้ และความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในส่วนของการสรรหากรรมการ จะให้ความสาํคญักบัความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั�งในดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ให้กบับริษทัและจะตอ้งเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งคุณสมบติัที�สาํคญัมี

ดงันี�  

1) กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทั หรือที�ประชุมผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทั 

ทั�งนี�  บริษทัมีนโยบายแต่งตั�งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั�งคณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูที้�จะมาทาํ

หนา้ที�เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั และ

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมี

คุณวุฒิการศึกษา ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมอื�นๆ ประกอบกัน เพื�อนําเสนอต่อที�

ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไปทั�งนี�  หากมีกรรมการอิสระคนหนึ�งคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อน

ครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั�งกรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตามที�กาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการ

อิสระที�เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระที�ตนแทน 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี�  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.0ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้ับแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
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3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง 

และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ได้รับแต่งตั�งให้เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้ับแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้ับแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� ง

เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั� ง โดยจะแจง้พร้อมกบั

การรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ สิ�นปี สาํหรับจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของ

บริษทั  
 

2) กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

1. มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมทั�งเป็นไปตามเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวชิาชีพต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์และเพิ�มมูลค่าให้แก่

บริษทั 

3. มีคุณลกัษณะที�สนับสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกับดูแลกิจการ เพื�อสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ปฏิบติั

หนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย ์(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที� 
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การเลือกและแต่งตั�งกรรมการ   เป็นไปตามวิธีการที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�ง

จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น มติที�ประชุมผูถ้ือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

ทั�งนี�  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อรับการแต่งตั�ง

เป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปี โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน

เวบ็ไซตข์องบริษทั 

บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั�งและถอดถอนกรรมการ ดงันี�  

- ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลือกตั�งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และ

อาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ที�ตามขอ้บงัคบัในกิจการ

ซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

- ใหที้�ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี�  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที�

เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการที�

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด    

- ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อยจาํนวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั�น

อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั

ทราบดว้ยก็ได ้

- ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ� งมี

คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  2 เดือน บุคคลซึ�งเขา้เป็น

กรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ� งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยงั

เหลืออยู ่

- ในกรณีที�กรรมการพน้จากตาํแหน่งทั�งคณะ ให้คณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่รักษาการในตาํแหน่งเพื�อ

ดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าที�จาํเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหน้าที� เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั�งเป็นอย่างอื�น ในกรณีที�

คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั�งศาล 
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คณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเลือกตั�งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ� ง

เดือนนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สิบสี�วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํกล่าวนดั

ประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนัติดต่อกนั 

- ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั หรือที�ประชุมผูถ้ือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื�อทาํ

หนา้ที�ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และตอ้งไม่เป็นกรรมการที�

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย

ลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�กําหนดว่าด้วยคุณสมบตัิและ

ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั�งนี�  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน

ที�เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาํหนา้ที�อื�นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

4) ผู้บริหาร 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาผูบ้ริหาร ทั�งนี�  บริษทัมีนโยบายที�จะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ  

 ประธานเจา้หนา้ที�บริหารไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตั�งบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ในธุรกิจของบริษทัเขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ นอกจากนี�การแต่งตั�งหวัหน้าหรือผูรั้บผิดชอบเกี�ยวกบังานดา้นการตรวจสอบ

และควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  


