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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance Policy) 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เช่ือมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด าเนินการที่มีอยู่แล้วให้มี
ความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับช้ัน อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2012) ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้ 

หมวดที่   1   สิทธิของผู้ถือหุ้น  

หมวดที่   2   การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุน้อย่างเทา่เทียมกัน 

หมวดที ่  3   บทบาทต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี                   

หมวดที่   4   การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

หมวดที่   5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ

เจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรของบริษัท สิทธิในการ

ได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่อง

ส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญ

และมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บังคับของบริษัท เป็นต้น  

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ านวยความ

สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. บริษัทก าหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของ

บริษัท พร้อมทั้งจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ          

ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ         

เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น

และนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ      

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์     

ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา    

ในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

2. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างพร้อมเพรียงกัน  

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง จ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน             

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง      

เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ในรายงาน    

การประชุมเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้        

ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด าเนินการตามวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระ   

การประชุม หรือเปลี่ยนแปลงล าดับวาระการประชุมแต่อย่างใด 

8. บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้  

ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และถูกต้องในการด าเนินการ พร้อมทั้งได้เชิญตัวแทน  

จากผู้สอบบญัช ีเพื่อเปน็ตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผลการนับคะแนนภายใน 9.00 น. ของ    

วันท าการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ขอ งบริษัท 

รวมทั้งได้จัดท ารายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม       

ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ

บริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

หมวดที ่2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

1. การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่หรือ   

รายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ   

หลายรายรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบ

วาระ และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท สามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและสมควรบรรจุเป็น

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่

เหมาะสมเพื่ อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนที่ จะ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นขึ้น                  

เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพร้อม เพื่อน าวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาก าหนดเป็นวาระ

การประชุมโดยบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดไปพร้อมหนังสือนัดประชุม             

ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
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ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบท่ี

ผู้ถือหุ้นต้องการและบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เนื่องจากเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

ก าหนดการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ นอกจากน้ัน บริษัทยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกใน

การมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วย 

3. การป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อืน่ในทางมิชอบ 

 บริษัทก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้ก าหนด

แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ท าการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท 

อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   

 นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่ใช้ข้อมูล

ดังกล่าวก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท        

โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน

ส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และหลังการเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวอย่างนอ้ย 1 วันท าการ 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้หรือ

น าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา 

การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก      

หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

4. การจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก าหนดแนวทางในการจัดการเรื่อง

การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ               

ผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบ      

โดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มี

ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 
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หมวดที่ 3  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 

เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการ

ดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ   

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดทีป่รากฏในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท    

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี ท้ังนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้มี ส่วนได้ เสียในแต่ละกลุ่ มในการเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเท่ าเทียม รวดเร็ว                      

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าว 

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสารเพือ่แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

ในกรณีที่พบเห็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  กับประธานกรรมการบริษัท             

ได้โดยตรงที่อีเมล์ chairman@jckhgroup.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือกล่องรับความคิดเห็นที่ร้านสาขา 

หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดประกาศแจ้งไว้ที่ร้านสาขาทุกสาขา หรือทางไปรษณีย์                  

จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้  จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9         

อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผย

ช่ือผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งด าเนินการจัดเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น         

กับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ         

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

mailto:chairman@jckhgroup.com
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• จัดท ารายงานทางการเงิน พร้อมทั้งค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยได้

เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) และก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ภายใน 3วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้

ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นยังก าหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

• เปิดเผยการท ารายงานเกี่ยวโยงและรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีการรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบเป็นรายไตรมาส 

• เปิดเผยดัชนีช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

• จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหาร         
การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ 
เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป สามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ             
ได้ตลอด เวลา ซึ่ งสามารถติ ดต่ อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2286 -9959 ต่ อ  8807 หรือที่ อี เมล์  
cs@jckhgroup.com หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com 

หมวดที่ 5           ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความหลากหลายในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและ

ภาพรวมขององค์กร แผนการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของ

บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น       

mailto:cs@jckhgroup.com
http://www.jckhgroup.com/
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ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการก ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่าย

บริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทได้มีก าร

แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร      

อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะเรื่อง และน าเสนอเรื่อง               

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนดไว้  

3) การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน        

ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแล และการบริหารงานประจ า โดยได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และ      

ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน ท้ังนี้คณะกรรมการ

บริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่

บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

4) การเลือกตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 

กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้      

ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง         

อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้บริษัทได้ก าหนดจ านวนปี    

ในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

5) การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  

บริษัทมีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษทัจดทะเบียนที่กรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหน่งไดไ้มเ่กิน 5 แห่ง 

6) การด ารงต าแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  

บริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 

(ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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7) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

2.  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น 

วิสัยทัศน์และภารกิจกลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบาย  และ

แผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ และรายงาน    

ผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี รวมทั้ง สื่อสารให้ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ รับทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนกลยุทธ์   

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และให้น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ   

การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

 คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงาน

ประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะก รรมการบริษัท          

ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวัน    

แต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท ภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1) เป็นผู้น าและมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและให้ค าแนะน าในการ        

ด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ 

2) เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะให้       

ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน สนับสนุนให้

กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการประชุม ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

และเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเรือ่งต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ รวมทั้ง

เป็นผู้ออกเสียงช้ีขาดในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 
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3) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตาม

ระเบียบวาระทีก่ าหนด 

4) ก ากับ ดูแล และติดตามให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม            

และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่ เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่ าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

6) ก ากับดูแลและติดตามการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักขององค์กร 

7) ส่งเสริมการสร้างและน านวัตกรรมและเทคโนโยลีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยูบ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบของสังคม  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 1) ก ากับดูแลและอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัท ให้เป็นไป     

ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ค าสั่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 2) จัดเตรียมนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท      

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ  

 3) ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

 4) มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง ก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง

บ าเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท 

 5) มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงค าสั่ง ระเบียบ บันทึก และข้อบั งคับที่เกี่ยวกับการท างาน       

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการท างานภายใน

องค์กร 

 6)  มีอ านาจอนุมัติใบสั่งซื้อ สัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อสินทรัพย์ถาวร วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการจ าหน่ายสินทรัพย์

ถาวร วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมทั้งมีอ านาจอนุมัติการโอนย้ายสินทรัพย์ถาวรระหว่างหน่วยงานหรือสาขา  

 7) มีอ านาจอนุมัติใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้ออาหารสด อาหารแห้ง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

รวมทัง้มีอ านาจในการเพิ่มสินค้า ปรับราคาสินค้า ปรับมาตรฐานการจ าหน่ายสินค้า เช่น น ้าหนัก รูปร่างสินค้า เป็นต้น 

 8) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์กร 

 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ  
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 ทั้งนี้ อ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร       

จะไม่รวมถึงอ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจ

ปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท           

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด  

จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐาน                

ในการปฏิบัติงานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มคีวามรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยน ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางปฏิบัติงานและแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการ

ประกอบธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมและแนวทางปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน         

พึงปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

(1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม 

(2) การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏบิัติตามจารีต ประเพณี ศีลธรรมอนัดี 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

(4) การไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

(5) การต่อต้านทุจริตและคอรร์ัปชั่น 

(6) การรับ การให้ของขวัญ ทรัพยส์ิน ประโยชน์อื่นใด 

(7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

(8) การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

(9) การปกป้อง ดูแลทรัพยส์ินของบรษิัท 

(10) การควบคุมภายใน 
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(11) ข้อมูล ข่าวสาร และการให้ข้อมูลขา่วสาร และการใหส้ัมภาษณต์่อสื่อมวลชน หรือสาธารณชน 

(12) จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

(13) จรรยาบรรณของพนักงาน 

 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติตามคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครดั พร้อมท้ังลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั้น ยังก าหนดให้จรรยาบรรณธุรกิจเป็นหัวข้อหนึ่ง

ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่รวมทั้งยังได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยก าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หลีกเลี่ยง

การกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติ

ในธุรกรรมนั้นๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง   

ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการก าหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการท ารายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

ระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกส าคัญที่จะสร้าง

ความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายจากการทุจริตประพฤติ

มิชอบ ท าให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

คุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่และอ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร        

ในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก

หน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตาม ควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างเหมาะสม 
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 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ             

ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดท าและทบทวน

ระบบการควบคุม ทั้งด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากับดูแล        

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ   

 ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ได้แก่ บริษัท ตรวจสอบ

ภายใน ธรรมนิติ จ ากัด ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และรายงานผล

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล              

ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าไตรมาส         

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และน าไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่มีปัญหา บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ             

โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุ มภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้               

สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่าง           

ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท 

รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 

โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน   

อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสม และถือปฏิบัติ

อย่างสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยงบการเงินจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

รับรองและตรวจสอบโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ

ด าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม ่าเสมอ 

 
3.  การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบก าหนดการ

ดังกล่าว โดยได้ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยก าหนด

วาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธ์ิหรือประโยชน์ของบริษัท  

2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ

แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 
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3) ในการประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

4) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการ   

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อช้ีแจง

และให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) ในการลงมติในที่ประชุม ก าหนดให้ระหว่างที่ลงมติจะต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมด และให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม

และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง     

เป็นเสียงช้ีขาดในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้าน              

ไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการก็ได้ 

6) กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและ

ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ 

7) เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ 

เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างองิ  

8) โดยปกติคณะกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้า           

ก่อนการประชุม 

9) คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น         

เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึง              

ผลการประชุม 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน     

ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ

และหลักเกณฑ์ในการประเมินสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะน าไว้ ให้เหมาะสมกับ องค์กร โดยมี

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคนท าการประเมิน เมื่อได้ผลสรุปจากการประเมินแล้ว 

คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดแนวทางปรับปรุงการท างานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระ 
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5. ค่าตอบแทน 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท  

และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ

ผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือเงินเดือน  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก     

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและผู้บริหาร 

 บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้     

ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากข้ึน 

6.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการฯ ก าหนดให้ในกรณีที่มีกรรมการใหม่  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล                 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายก ากับดูแลกิจการ กฎบัตร รายงาน

ประจ าปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการจัดให้ฝ่ายจัดการได้มีการแนะน า       

ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม   

การฝึกอบรมสัมมนาอย่างสม ่าเสมอในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์         

แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และน าไปใช้ปรับปรุง              

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7.  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 คณะกรรมการฯ ก ากับดูแลให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และผู้บริหารในต าแหน่งงานในสายงานหลัก มีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆ ปี โดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน แผนงาน

การน าเสนอแนวทางการด าเนินการ และศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นหลัก 
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8. การประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะกรรมการฯ จัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเปรียบเทียบกับผลการด า เนินงาน          

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ             

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่ง      

นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน           

มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท 

2) ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแล

กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ก าหนดแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อ านาจการบริหารงาน งบประมาณประจ าปี งบท าการประจ าปี 

ตลอดจนดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่

ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ ตลอดจนให้

ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเพื่อประโยชน์ด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ด าเนินธุรกิจและ

ลงทุนอย่างระมัดระวัง ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความคุ้มค่าของทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐาน

ของการมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

4) พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร การกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการช าระเงิน      

หรือการใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อด าเนินการ

ต่างๆ ตลอดจนติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี้ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งดูแลให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ 

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ภายใต้การค านึงถึงสิทธิ ของ          

ผู้มีส่วนได้เสีย 

5) พิจารณาแต่งตั้ง และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เพื่อดูแลกิจการเฉพาะกิจดูแลผลประโยชน์ของบริษัท 

และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

6) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธาน

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมทั้ง

ดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม 

7) จัดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

8) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบ

ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหาร

จัดการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

9) ก ากับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน 

และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ 

10) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี 

11) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน      

และมีการรายงานข้อมูลการด าเนินงานท่ีส าคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง

และเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายก าหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญา

ที่ท ากับบริษัทหรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่ท ากั บกรรมการ

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ    

บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท ารายการในเรื่องนั้นๆ 

12) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่ งใส เกี่ยวกับการท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคล            

ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

และเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
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13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน 

และการด าเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

14) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตาม

รายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน

คณะกรรมการก็ได้แต่การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้

คณะกรรมการหรือผูร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรือ

มีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการ  

ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว  

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

1) อนุมัติแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อ านาจการบริหารงาน  

2) อนุมัติงบประมาณประจ าปี งบท าการประจ าปี 

3) อนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร และการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงินในวงเงินกู้ที่เกินกว่าอ านาจ

อนุมัติของคณะกรรมการบริหาร  

4) อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี

บริหารสายงาน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5) อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

6) อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับทรัพยส์ินถาวร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีเว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจ

ได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  

ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ 

ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

และจ าเป็น 
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2) มีอ านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระมาให้ค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นได้ในกรณีจ าเป็น โดยบริษัทเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท 

3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น 

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจ าปี  

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจาก     

ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท้ังนี้ เพื่อ ให้มั่นใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7) ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่งอาจ         

มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ       

ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงท ี

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก าหนดของ            

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8) หากผู้ สอบบัญ ชีของบริษัทพบเหตุการณ์ ที่น่ าสงสัยเกี่ ยวโยงกับกรรมการ ผู้ จัดกา ร หรือบุคคลใดๆ                    

ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท และการละเมิดกฎหมาย เมื่อผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบ

เพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญช ี

9) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ ก าหนดของ           

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ             

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท                 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ าเป็น

หรือเห็นสมควร 

3. คณะกรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือก     

เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ก าหนดแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และงบท าการประจ าปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

3) พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อ านาจการบริหารงาน ค่าตอบแทนกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งก าหนดโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานบริษัทก่อน

น าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ าปี หรือเกินกว่างบประมาณประจ าปีได้

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบท าการประจ าปีไม่เกินมูลค่า 10 ล้านบาท 

และเมื่อมีการอนุมัติดังกล่าวแล้วให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป   

5) พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่เกินวงเงิน

ที่ก าหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

6) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ นโยบายการผลิตและการจัดหาสินค้า นโยบายการขายสินค้าและ

โครงสร้างราคา และการเปิด/ปิดสาขา เป็นต้น 

7) บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัท โดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง

รวมถึงการติดตามและประเมินความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

8) มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย         

จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติ            

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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9) ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทางบริ หารงาน     

ด้านต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็น สมควร         

จะไม่รวมถึงอ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย    

หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนิน

ธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น     

ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ดังนั้น ในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร          

ของบริษัท กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะมีการหารือร่วมกันเพื่อก าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ 

ความรู้ และความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร โดยเฉพาะในส่วนของการสรรหากรรมการ จะให้ ความส าคัญกับ     

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ ความสามารถ 

และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทและจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68                  

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          

ที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติที่ส าคัญมีดังนี้ 

1) กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท า

หน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมี

คุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน าเสนอ           

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่ง

ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน         

โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

 



 

  Page 22 of 25 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม   

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ ได้ รับแต่งตั้ ง                    

ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ             

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น          

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว   

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่      

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา          

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น    

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ             

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ

แต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น         

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ       

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา             

ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับ

การรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส าหรับจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี    

ของบริษัท  

2) กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า

ให้แก่บริษัท 

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลา

ได้อย่างเต็มที ่

 การเลือกและแต่งตั้งกรรมการ เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง    

จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

 ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจ าปี โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             

และบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑใ์นการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี ้

- ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ     
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และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน

กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

- ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1)   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด    

- ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา     

ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า         

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น

อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

- กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัดทราบด้วยก็ได้ 

- ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า

เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ         

ที่ยังเหลืออยู่ 

- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยังคงอยู่รักษาการในต าแหน่ง     

เพือ่ด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี

ที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาล 
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คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลอืกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึงเดือน

นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค ากล่าวนัดประชุม

ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง       

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน            

เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็น

กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่        

บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีก าหนดว่าด้วย

คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่

เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการท าหน้าที่อ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 

4) ผู้บริหาร 

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์    

ในธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากน้ีการแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  

 


