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คู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษิทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดัตระหนักถงึความส าคญัและประโยชน์ของการก ากบั

ดูแลกจิการที่ดี  เพราะแสดงให้เหน็ถงึการมรีะบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และ

น าไปสูค่วามมัน่คงเจรญิกา้วหน้า จงึกล่าวไดว้่าการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นเครื่องมอืเพือ่เพิม่มลูค่าและ

สง่เสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ที่จะส่งเสรมิให้บรษิทั มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดัเป็นบรษิทัที่มกีาร
ก ากบัดแูลกจิการและการบรหิารจดัการทีด่ ีมคีุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้  คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดย
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคู่มอืดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนปี 2555 ที่พฒันาขึ้นจากหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีอง OECD (OECD Principles of 
Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลกัการสากลที่ได้รบัการยอมรบั   และถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการ
พฒันาหลกัการก ากบัดูแลกจิการของประเทศต่าง ๆ   รวมทัง้ไดป้รบัปรุงเนื้อหาเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบั
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี  2560 ซึ่งจดัท าโดยตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  นอกจากนี้ยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard)   

 
 
 

 

 

 

  



 

คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหน้า 2 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

1. สทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้   

1.1. สทิธไิดร้บัใบหุน้และสทิธกิารโอนหุน้ และไดร้บัสารสนเทศทีเ่พยีงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบที่

เหมาะสมในการตดัสนิใจทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และตนเอง 

1.2. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้ น เพื่อตัดสินใจในการ

เปลีย่นแปลงในนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการบรษิทัต้อง

ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

1.3. สทิธเิลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิทั และใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีสิระ 

1.4. สทิธใินสว่นแบ่งก าไร 

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รบัหนังสอืเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกบัสถานที่ วนั เวลา ที่บรษิัทฯ ได้จดัไว้

อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมทีม่คีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัและขอ้มูลทัง้หมดที่

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีต่้องพจิารณา โดยจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน

การประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพอ์ย่างน้อย 1 ครัง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

7 วนัก่อนวนัประชุม รวมถงึเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวล่วงหน้าไวใ้น Website ของบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 

เดอืนก่อนการประชุม 

3. ในวาระการจ่ายเงนิปันผลนัน้ บรษิัทฯ ได้เปิดเผยจ านวนเงนิที่จ่ายจรงิพร้อมข้อมูลประกอบโดย

เปรยีบเทยีบกบันโยบาย 

4. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั  บรษิทัฯ มกีารระบุชื่อพรอ้มประวตักิรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ไว้ใน

หนังสอืเชญิประชุม  และผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุน้คนหนึ่งมี

คะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

5. ในวาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีมกีารระบุชื่อผู้สอบบญัช ี บรษิทัทีส่งักดั  และขอ้มูลทีจ่ะช่วยให้ผู้ถอืหุ้น

พจิารณาความสามารถและความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ค่าบรกิารไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

6. ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารสายงานบญัชหีรอืการเงนิมคีวามรบัผดิชอบ

ในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค าถามแก่ผูถ้อืหุน้ 

7. บรษิัทฯ มกีารแจ้งวธิีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถอืหุ้นทราบก่อนเริม่การประชุมตามวาระ  

พร้อมทัง้จดัให้มผีู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุ้น  และเปิดเผยไว้ในรายงาน

การประชุมผูถ้อืหุน้ 
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8. บรษิัทฯ มกีารจดบนัทึกรายชื่อกรรมการบรษิัท  ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  และ

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม   รวมทัง้บนัทึกมติที่

ประชุมพร้อมทัง้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการ

ลงคะแนนเสยีง 

9. บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม หรอืส่งค าถามเกี่ยวกบับรษิทัฯ หรอืเสนอชื่อ

กรรมการบรษิทัไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในทีป่ระชุม  

และมกีารบนัทกึประเดน็ค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม    

10. หลงัการประชุมผูถ้อืหุ้น ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึสารสนเทศเกี่ยวกบัผลการพจิารณาและผลของการ

ลงคะแนนเสยีง 

11. บรษิทัฯ มกีารอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งรวมถงึนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผู้

ถอืหุน้ 

12. คณะกรรมการบรษิทัไดด้แูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ 

13. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใสมปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

14. คณะกรรมการบรษิัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดย
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รบั
สารสนเทศเกี่ยวกบับรษิทัฯ ที่จ าเป็นอย่างเพยีงพอและยุตธิรรม ทนัเวลาจากบรษิทัฯ และบรษิทัฯ 
ไม่แสดงความเอนเอยีงกบัผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการใหส้ารสนเทศทีย่งัไม่เปิดเผย 

2. ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมและลงมตแิทนผูถ้อืหุ้น  รวมทัง้มสีทิธไิดร้บัเอกสาร
และค าแนะน าในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม   ผู้ร ับมอบฉันทะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและยื่นหนังสอืมอบฉันทะใหก้รรมการบรษิทัในทีป่ระชุมแลว้ย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและ
ลงมตเิช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทุกประการ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งมา
ประชุมและลงมตแิทนกไ็ด ้ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัประวตัแิละขอ้มูลการท างานของกรรมการอสิระแต่ละ
ท่านอย่างครบถว้นเหมาะสมในการพจิารณา 

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการปฏบิตัโิดยยุตธิรรม 

4. ในกรณีที่มกีารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เขา้ข่ายจะต้องขออนุมตัิจากผู้ถอืหุ้นตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์   ก่อนการท ารายการบรษิทัฯ ไดม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท า
รายการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

5. บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกตธิุรกจิการคา้ 

6. บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายใหก้รรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูท้ี่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเกี่ยวกบัการซื้อขายหุ้นของบรษิทัตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า
ก่อนท าการซือ้ขาย 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของบริษทัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. คณะกรรมการบรษิทัตระหนักและรบัรูถ้งึสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึการ
เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความส าคญักับ
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  และสนับสนุนให้มกีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัผู้มสี่วนได้ เสยี
รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทัว่ทัง้ห่วงโซ่อุปทานในการด าเนินการร่วมกนัเพื่อสร้างความมัง่คัง่ สร้างงาน 
และสรา้งกจิการใหม้ฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง  ตลอดจนส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนืร่วมกนัทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม   โดยคณะกรรมการบรษิทัมัน่ใจว่าสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีได้รบั
การคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ี

2. คณะกรรมการบรษิทัค านึงถงึสวสัดภิาพของบุคลากร มกีารก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มกีาร
ฝึกอบรม เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการก าหนด
มาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวนิยัในการท างาน ไดร้บัการเอาใจใสด่แูลอย่างทัว่ถงึ 

3. คณะกรรมการบรษิัทค านึงถงึผลประโยชน์ที่ได้รบั และการท าประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีในการ
สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั และการท าก าไรใหก้บับรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัก าหนด
นโยบายใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มโดยค านึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวตาม
กฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่มกีบับรษิทัฯ และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผู้มสี่วน
ไดเ้สยีเหล่านัน้  บรษิทัฯ มชี่องทางในการรบัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนกรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีได้รบั
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ  โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  พร้อมทัง้มกีระบวนการเพื่อพิจารณาและด าเนินการแก้ไข
ขอ้บกพร่องหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้รวมทัง้หาแนวทางป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์ขึน้อกี  

3.1) การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

บรหิารงานด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบเพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้ตลอดจนไม่
แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผู้เกี่ยวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัฯ ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บรษิทัฯ รวมถงึไม่เปิดเผยขอ้มลูลบัของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

3.2) การปฏิบติัต่อพนักงาน 
บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของพนกังานซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า จงึปฏบิตัติ่อ

พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสทิธมินุษยชน ไม่มกีารเลอืกปฏิบตัิทัง้
การแบ่งแยกสผีวิ เชื้อชาต ิเพศ ศาสนา ไม่มกีารใช้แรงงานเด็กหรอืแรงงานที่ผดิกฎหมาย มี
นโยบายการบรหิารค่าจา้งและค่าตอบแทนโดยยดึหลกัความเป็นธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมนีโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับ
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ความก้าวหน้าในอาชพี  นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ตามมาตรฐานสากล มกีารใหค้วามรู ้และฝึกอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง มกีารก ากบัดูแลให้พนักงานปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั และใหค้ าแนะน า
แก่พนกังานเพือ่ไม่ใหก้ระท าผดิกฎหมาย รวมทัง้สง่เสรมิใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
เรื่องจรรยาบรรณและคุณค่าจรยิธรรม เพื่อด ารงบทบาทและหน้าที่ความรบัผดิชอบ รวมทัง้
ปฏบิตัไิดอ้ย่างสอดคลอ้งและเหมาะสม  

3.3) การปฏิบติัต่อลูกค้า 
บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาสนิค้าและบรกิารให้ดียิง่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ให้ขอ้มูล

เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และบรกิารที่ถูกต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มกีาร
กล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอื
เงื่อนไขใดๆ ของสนิค้าหรอืบรกิาร และมกีารก าหนดราคาสนิค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรยีบ
ผูบ้รโิภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภค  บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมคุณภาพให้
ไดม้าตรฐานในทุกกระบวนการตามมาตรฐาน ISO9001:2015  มกีารส่งมอบสนิคา้และบรกิารที่
มคีุณภาพ และปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ตี่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่า
เทยีมกนั  จดัใหม้รีะบบหรอืช่องทางการสื่อสารเพื่อใหลู้กค้าสามารถรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัคุณภาพ
ของสนิคา้และบรกิาร ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกคา้อย่างทนัท่วงที
และรกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื  รวมทัง้มคีวามตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรบัผดิชอบ
ต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้
ผลติภณัฑ ์/ บรกิารของบรษิทัฯ  นอกจากนี้ยงัใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั
ของลูกคา้ โดยไม่น าขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.4) การปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 
บรษิทัฯ มกีารก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการสรรหา คดัเลอืก และประเมนิคู่คา้ที่

มคีวามชดัเจน  โปร่งใส และยุตธิรรม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ สูงสุด  รวมทัง้พงึ

ปฏบิตัติ่อคู่คา้และ/หรอืเจา้หนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รบั

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย และพงึปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไว้

อย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ต้องรบีแจ้งให้คู่ค้าและ/หรอื

เจา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 
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3.5) การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
บรษิทัฯ พงึประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที่ด ี ไม่แสวงหาขอ้มูลที่

เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงนิสนิจา้ง
ใหแ้ก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าดว้ยการกล่าวหา
ในทางรา้ย รวมทัง้ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาและงานอนัมลีขิสทิธิ ์
ของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ 

3.6) สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึหน้าที่และความรบัผดิชอบที่มีต่อสงัคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และ
สิง่แวดลอ้มส่วนรวม  มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั  
ใส่ใจ และรบัผดิชอบต่อผลกระทบทีอ่นัอาจเกดิจากผลติภณัฑ์ / บรกิารหรอืการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ  มคีวามตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถงึความปลอดภยัและคุณภาพชวีติของชุมชนและ
สงัคม  มกีารตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ที่
ต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  มสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่อง
สาธารณประโยชน์ การรกัษาสภาพแวดล้อม การปฏสิมัพนัธ์อนัด ี และการพฒันาชุมชน  ไม่
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี   ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอันดีงาม    
รวมทัง้รณรงค์ปลูกฝังจติส านึกและการมจีติอาสาในหมู่พนักงานให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชุมชน สิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์และการใช้ทรพัยากร พลงังานต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ  ไม่
กระท าการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม  เพื่อสรา้งสงัคมที่
อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม รกัษาวฒันธรรมที่ดีงาม   ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานทัง้ในโรงงานและส านักงาน บรษิัทฯ ได้จดัให้มี
สภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อย ถูกสุขลกัษณะ ตามมาตรฐานสากล มกีารตรวจวดัค่า
มาตรฐานสิง่แวดลอ้มต่างๆ อย่างสม ่าเสมอตามก าหนดเวลา มกีารสง่เสรมิและสรา้งลกัษณะนิสยั
ให้พนักงานผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแล 
ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาสภาพแวดลอ้มใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมตลอดเวลา   ทัง้นี้บรษิทัฯ จะ
เปิดเผยการด าเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจดัท าเป็นรายงานความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมไวใ้นรายงานประจ าปีและ/หรอืในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
3.7) ภาครฐั   

บรษิทัฯ ยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง  มี

ทศันคตทิีด่แีละมคีวามเชื่อถอืต่อหน่วยงานราชการ ใหค้วามร่วมมอืในการเป็นพลเมอืงทีด่ ีและ
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เสยีภาษอีย่างถูกตอ้ง  รวมทัง้หลกีเลีย่งการรบัหรอืใหข้องขวญัใดๆ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์

โดยมชิอบ 

4. คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มมีาตรการในการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรอืพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจรติ คอร์รปัชัน่ หรอืประพฤติมชิอบของบุคคลใน
องค์กร ทัง้จากพนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีอื่น รวมถงึรายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง หรอืระบบ
ควบคุมภายในทีบ่กพร่อง โดยมกีลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมใน
การสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

     ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
o สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์    auditcommittee@mfood.co.th 
o สง่จดหมายไปรษณียถ์งึ  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล      

     บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั 
เลขที่  71/11 หมู่  6 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

o สง่จดหมายใสใ่นกล่องรบัความคดิเหน็ 
5. คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

และหา้มกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัฯ (รวมถงึบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นที่
บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม  หุ้นส่วนทางธุรกิจ  และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตวักลางหรอื
ตวัแทนของบรษิทั) ด าเนินการหรอืยอมรบัหรอืให้การสนับสนุนการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้
ทางตรงและทางออ้ม  และสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อบุคคลภายนอกเพือ่ใหเ้กดิการน าไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมทัง้มกีารเปิดเผยถงึการปฏบิตัไิวใ้หเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนั  
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการให้ขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกนัแก่ผู้ถอืหุ้น สถาบนัการเงนิ บรษิทัหลกัทรพัย์ นัก
ลงทุน รวมไปถงึผู้ที่ต้องการใช้ขอ้มูลทางการเงนิและสาธารณชนทัว่ไป โดยให้ความส าคญัในการ
สื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และสม ่าเสมอ ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อขอ้มูลทัง้ในด้าน
บวกหรอืด้านลบ แต่บรษิทัฯ ยงัคงตระหนักถงึความจ าเป็นในการเก็บความลบัทางธุรกิจเกี่ยวกบั
ขอ้มูลทางธุรกจิที่ส าคญัและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ทัง้นี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
และขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลนี้ครอบคลุมถงึทุกวธิทีี่บรษิทัฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจ าปี 
และรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ นอกจากนี้
ยงัรวมถึง การพูดโดยวาจา ทัง้การประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรอืการพูดผ่าน
โทรศพัทก์บันกัวเิคราะหแ์ละนกัลงทุน 

3. บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูแ้ทนบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการส านักบญัชแีละการเงนิ 
และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์  โดยมหีน้าทีห่ลกัในการตดิต่อประสานงานกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วน
ได้เสยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ที่ต้องการขอ้มูลทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน ฐานะของ
บรษิัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มผีลกระทบต่อบรษิัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ
ทนัเวลา 

4. สารสนเทศที่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยอย่างสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบ การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
การถอืหุน้ การจดัการปัจจยัเสีย่ง นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเป็นต้น รวมถงึคณะกรรมการ
บรษิทัยงัไดจ้ดัท ารายงานเชงิอภปิรายประกอบในรายงานประจ าปี เพื่อขยายความเรื่องทีส่ าคญัและ
ยากที่จะเข้าใจ และชี้แจงนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานและการเงนิเพิม่เตมิ อกีทัง้คณะกรรมการบรษิัทยงัได้จดัให้มกีารเปิดเผยจ านวนครัง้ที่
กรรมการบรษิทัและ/หรอื กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมเปรยีบเทยีบกบัจ านวนครัง้ของ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยไวด้ว้ย 

5. บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลทีม่นีัยส าคญัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนักงานทีไ่ม่ได้รบั
อนุญาต กลุ่มบุคคล หรอืบุคคลอื่นใด (รวมถงึนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวเิคราะห)์ จนกว่าขอ้มูล
นัน้จะไดร้บัการเปิดเผยใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ กรณีทีม่คีวามจ าเป็นทางธุรกจิต้องเปิดเผยขอ้มูลแก่
ผู้เกี่ยวขอ้ง ผู้สอบบญัช ีUnderwriter ธนาคาร ที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษาอื่นๆ บรษิทัฯ จะ
ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่าบุคคลดงักล่าวไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งความลบั หากมขีอ้มูล
ใดทีไ่ม่ควรถูกเปิดเผยไดเ้ผยแพร่ออกไป บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนโดยทนัท ี
โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎของตลาดหลกัทรพัย์เกี่ยวกบัการออกข่าวและขอ้ก าหนดอื่นๆ หรอื
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หากจ าเป็นบรษิทัฯ จะแจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์เพื่อขอระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์เป็นการชัว่คราว   
ในบางสถานการณ์ขอ้มูลอาจจะต้องถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ยเหตุผลทางธุรกจิ (เช่น 
ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่
เหมาะสมทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

6. บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะหลกีเลี่ยงการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานที่มผีลกระทบต่อราคาหุน้
หรอืเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่จะมกีารจดัส่งงบการเงนิให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเริ่มตัง้แต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทัง่บริษัทฯ จะได้แจ้งผล
ประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจดัสง่ข่าวของตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เวน้
แต่ในกรณีทีม่ปีระเดน็หรอืเหตุการณ์ทีท่ าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อน
อย่างมนีัยส าคญัจนส่งผลใหผู้้ทีน่ าขอ้มูลไปใช้เกดิความเขา้ใจผดิได ้บรษิทัฯ จะด าเนินการเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย ์

7. บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ 
(www.mfood.co.th) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งใหผู้ล้งทุนและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถงึขอ้มูลต่างๆ ได้
เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้
เวบ็ไซต์มคีวามพรอ้มใชง้าน และปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ การบรรจุขอ้มูลบนเวบ็ไซต์
อาจมรีูปแบบหรอืลกัษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กบัขอ้จ ากดัของเว็บไซต์ 
อย่างไรกต็ามเนื้อหาหลกัจะไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 

8. คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

9. คณะกรรมการบรษิทัไดต้ดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถใน
การช าระหนี้ 

10. ในภาวะทีก่จิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา  คณะกรรมการบรษิทัได้
ก ากบัดูแลเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ ภายใตก้ารค านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

11. คณะกรรมการบรษิทัมกีารพจิารณาจดัท าขอ้มลูหรอืรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

12. คณะกรรมการบรษิทัไดส้ง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 
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หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 องคป์ระกอบ คณุสมบติั ของคณะกรรมการบริษทั และการแต่งตัง้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  หรอืจ านวนขัน้ต ่าตามที่
กฎหมายและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด  โดยมจี านวนสงูสุดไม่เกนิ 12 คน  และกรรมการบรษิทัไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร   และต้องมี
คุณสมบตัติามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก าหนด   

2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร  กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร และกรรมการอสิระ  
โดยกรรมการอิสระมจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  
และกรรมการอสิระมคีุณสมบตัอิย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

3. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยผูม้คีวามรอบรูแ้ละเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา และมกีรรมการ
บรษิทัอย่างน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นบญัชแีละการเงนิ 

4. กรรมการบรษิทั ทัง้กรรมการบรหิาร  กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร และกรรมการอสิระ  ต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้หลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  รวมทัง้
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการบริษัท
มหาชน และต้องเป็นผูท้ีไ่ม่ประกอบกจิการหรอืเขา้ร่วมกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ 

5. กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

5.1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้นี้ใหน้ับรวมการถอืหุ้น
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระดว้ย  

5.2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ทัง้นี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั  

5.3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นราย
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ใหญ่  ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

5.4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ปี  

5.5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท  และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

5.6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่
มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

5.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

5.8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่
มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

5.9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิทั  

6. การแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้โดยเน้นความโปร่งใสและชดัเจน ทัง้นี้การ
เสนอชื่อกรรมการบรษิัทเพื่อการเลือกตัง้จะต้องมขี้อมูลประวตัิของบุคคลนัน้และมรีายละเอียดที่
เพียงพอชดัเจนเพื่อประโยชน์ในการคดัสรร โดยการสรรหากรรมการบริษัทนัน้ บริษัทฯ จะให้
ความส าคญักบับุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ มปีระวตักิารท างานทีด่ ีและมภีาวะผูน้ า 
วสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร สามารถอุทศิเวลา
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ใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส
สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

7. เปิดเผยประวตัขิองกรรมการบรษิทัทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี(แบบ 56-2) และในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 

5.2 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบรษิัทได้ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรษิัทและกรรมการบรษิัทแต่ละคนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบรษิัททุกคนได้รบัการเสรมิสร้างทกัษะและความรู้
ส าหรบัการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ   นอกจากนี้กรรมการบรษิัทใหม่จะได้รบัการ
ปฐมนิเทศความรูเ้กีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ    

2. คณะกรรมการบรษิทัไดท้ าหน้าทีดู่แลใหก้รรมการบรษิทัทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
รบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) ซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) มคีวามรบัผดิชอบ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น   โดยมกีารรายงานในทนัทกีรณีที่มกีารละเมดิ
หรอืฝ่าฝืนหรอืกระท าผดิ นอกจากนี้ยงัไดก้ าหนดใหม้กีารคุม้ครองกรรมการในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
ชอบ (Directors & Officers Liabilities Insurance) อกีดว้ย 

3. ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ  ค่านิยม ทิศทาง  และ
นโยบายของบรษิทัฯ  รวมทัง้ก ากบัดูแลให้มแีผนกลยุทธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้มัน่ใจว่า
บรษิทัฯ มกีรอบและทศิทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกจิที่ก าหนดไว ้  และมี
การพจิารณาถงึประเด็นความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บรหิารสามารถน าไปปฏิบตัไิด้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  ตลอดจนมกีารสือ่สารใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนัทัว่ทัง้องคก์ร 

4. ก ากับดูแลให้มีนโยบายและขัน้ตอนในการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน  แผน
งบประมาณประจ าปี  และมดีชันีหรอืตวัชี้วดัผลการด าเนินงานที่เหมาะสม   รวมทัง้มกีารทบทวน 
ติดตาม และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  นโยบาย และแผน
ปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวอ้ย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพภายใต้การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี นอกจากนี้
ยงัจดัใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานโดยประเมนิวดัผลเปรยีบเทยีบกบัดชันีหรอืตวัชีว้ดัทีก่ าหนด
ไว ้

5. ก ากบัดูแลให้บรษิทัฯ มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีี่มีความน่าเชื่อถือ 
รวมทัง้มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายในทัง้ในดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย  ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทีม่ปีระสทิธภิาพ  เป็นระบบ และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
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ผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบที่ส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้  รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจ าปี   

6. ก ากบัดแูลในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ช่วยระบุความเสีย่งทีส่ าคญัของธุรกจิ   โดยท าหน้าที่
ดูแลใหผู้บ้รหิารมรีะบบหรอืกระบวนการที่มปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง  รวมทัง้มี
แนวทางและมาตรการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมและเหมาะสม เพยีงพอ ตลอดจนมกีารตดิตาม
อย่างสม ่าเสมอ   

7. ตดิตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้นได้ระหว่างบรษิทักบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลู
และโอกาสของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวโยงกบับรษิทัในลกัษณะที่ไม่
สมควร โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ ี
สว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการทีพ่จิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการ
เกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว  และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิรวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัิ
ในธุรกรรมนัน้ๆ  คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบั
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  รวมทัง้จะได้มกีาร
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีดว้ย 

8. คณะกรรมการบรษิัทได้ดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปด้วยความ
เรยีบรอ้ย สามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็น และมเีลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็น
และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั   โดยได้แต่งตัง้เลขานุการ
บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ เพื่อท าหน้าที่จัดท าและเก็บรักษา
เอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และช่วยด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้
ค าแนะน าแก่กรรมการบรษิทัและบรษิทัฯ ในการปฏบิตัตินและด าเนินกจิการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทฯ มีการ
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

9. จดัให้มบีทบัญญัติเกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จรยิธรรมทาง
ธุรกิจ จรยิธรรมของกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตัภิายในองคก์ร โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีหรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

10. จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละทบทวนเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

11. ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัใหผู้ถ้อืหุ้นอนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาให้
โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ
น าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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12. จดัให้มชี่องทางในการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมกีารประเมนิผลด้านการ
เปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื่อถอื และมมีาตรฐานสงู 

13. งดซื้อขายหลกัทรพัย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิอย่างน้อย 1 เดอืน และหลงัการประกาศ
แจง้ขา่วงบการเงนิอย่างน้อย 3 วนั 

14. รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะที่ถอืในบรษิัทฯ 
และบรษิทัในเครอื ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูล และต้อง
แจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยมชิกัชา้ เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ 

14.1. มสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัฯ ท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี 

14.2. ถอืหุน้สามญัหรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 

15. เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ทีเ่กีย่วกบักรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM 
(DAP) หรอืหลกัสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรอืเทียบเท่าเพื่อเพิ่ม
ทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน 

16. คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและคณะกรรมการอสิระประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นอย่าง
น้อย 2 ครัง้ / ปี เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจดัการ
ร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุม 

17. คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงิน
ดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชซีึ่งรบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต  การ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิด าเนินการบนพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถ้วนและสม ่าเสมอ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมผีู้อ านวยการส านักบญัชีและการเงิน
น าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

18. กรรมการบรษิทัแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดไ้ม่เกนิ 5 
บรษิทั 

19. คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารก าหนดและเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
ประธานกรรมการบรษิทั  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ  และเลขานุการบรษิทั ไว้
ดงันี้ 

19.1. ประธานกรรมการบริษทั 
19.1.1. รบัผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการ

บรหิารงานของคณะกรรมการบรหิาร  และการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้ 
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19.1.2. สนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัปฏิบตัหิน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ตามขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ  รวมทัง้ตามกฎหมายและหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

19.1.3. มบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอื
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

19.1.4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจดัส่งหนังสอืเชิญประชุม รวมทัง้
เอกสารต่างๆ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอและทนัเวลา  

19.1.5. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ควบคุม
การประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบวาระทีก่ าหนดไว ้ 

19.1.6. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบรษิทัแสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระและเท่า
เทยีมกนั  รวมทัง้ควบคุมประเดน็ในการอภปิราย และสรุปมตทิีป่ระชุม 

19.1.7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทมกีารลงคะแนน
เสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั  

19.1.8. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

19.1.9. ปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานคณะกรรมการบรษิทัตามทีก่ฎหมายก าหนด  

19.2. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้จดัการ   

19.2.1. บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด 
ค าสัง่ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

19.2.2. ด าเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

19.2.3. ด าเนินการใหม้กีารจดัท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึแผนงาน
และงบประมาณต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ และรายงานความก้าวหน้า
ตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ า  

19.2.4. บังคบับัญชา ติดต่อ สัง่การ ด าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สญัญา 
เอกสารค าสัง่ หนังสอืแจ้งหรอืหนังสอืใดๆ ที่ใช้ติดต่อกบัหน่วยงานหรอืบุคคลอื่น   
เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

19.2.5. บงัคบับญัชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถงึการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดั
เงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากต าแหน่งตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืบรษิทัฯ ก าหนด  

19.2.6. มอี านาจในการมอบอ านาจช่วงหรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะแทนได้  
โดยการมอบอ านาจช่วงหรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการ
มอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจ  หรอืให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรอื
ค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั หรอืบรษิทัฯ ก าหนดไว ้ 
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19.2.7. เป็นผูน้ าและปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  

19.3. เลขานุการบริษทั 
19.3.1. สนบัสนุนประธานกรรมการบรษิทัในการจดัเตรยีมการประชุม และด าเนินการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 
19.3.2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพฒันาของการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ีรวมทัง้แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
19.3.3. สนับสนุนให้กรรมการบรษิัทตระหนักถึงผู้มสี่วนได้เสีย และมคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคมในการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ  
19.3.4. เ ป็นตัวแทนในการน าเสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบรษิทั 
19.3.5. เป็นศูนยก์ลางการตดิต่อ และใหค้ าปรกึษาส าหรบักรรมการบรษิทัในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบับรษิทัฯ 
19.3.6. เป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่กรรมการบรษิทัทางดา้นกฎหมาย ภาษ ี การเงนิ และการจดัการ 
19.3.7. ดแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปี 
19.3.8. ดูแลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้

เป็นผูต้ดิต่อกบัหน่วยงานก ากบัดแูล 
19.3.9. เป็นศูนยก์ลางในการตดิต่อกบันกัลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูล 
19.3.10. จดัเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัทใหม่ รวมทัง้ชี้แจงบทบาทหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของกรรมการบรษิทั 
19.3.11. สนับสนุนให้กรรมการบรษิัทตระหนักถงึความรบัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลของ

บรษิทัฯ เพือ่ไม่ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีช่ีน้ าตลาดในทางทีผ่ดิ 
19.3.12. เป็นผูเ้กบ็รกัษาเอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนด 
19.3.13. จดัเตรยีมการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

20. จดัให้มแีผนการสบืทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูง โดยมกีารทบทวน
เป็นประจ าทุกปี 

21. คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่้องก ากบั
ดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 
- การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
- การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
- การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 
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22. ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัมกีารก ากบัดแูลกจิการใหน้ าไปสู่ผล
(governance outcome) อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
- สามารถแข่ งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึ งถึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
- ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(ethical and responsible business) 
- เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม (good corporate 

citizenship) 
- สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง (corporate resilience) 

23. คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝ่ายจดัการอย่าง
ชดัเจน ตลอดจนตดิตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

23.1. เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลใหม้กีารด าเนินการ 
- การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 
- การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 
- การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 
- การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
- การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจูงใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

23.2. เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

- การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 
- การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
- การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ 
- การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ 
- แผนการบรหิารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 
- การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

23.3. เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัไม่มหีน้าทีต่อ้งด าเนินการ 

- การจดัการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์นโยบาย แผนงานทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัแิลว้ 
- เรื่องทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการบรษิทัมสีว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 
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24. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ (objectives) 
เป็นไปเพื่อความยัง่ยืนโดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกบัการสร้างคุณค่าให้ทัง้
กจิการ ลูกคา้ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

25. คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน
ระยะเวลาปานกลาง และ/หรอืประจ าปีของกจิการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัของกจิการโดยมกีารน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

26. คณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรื่อง
ขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้

27. คณะกรรมการบรษิทัมกีารเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการบรษิทั และดูแลใหม้ัน่ใจว่า 
องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเอื้อต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่าง
มอีสิระ 

28. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรษิทัมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส
และชดัเจน  เพือ่ใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษิทัทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว้ 

29. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดูแลใหก้รรมการบรษิทัทุกคนใหม้คีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่
และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

30. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงาน
ของบรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละ
แห่ง รวมทัง้บรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 

31. คณะกรรมการบรษิทัไดด้ าเนินการให้มัน่ใจว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
ผูบ้รหิารระดบัสูงใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กร
ไปสูเ่ป้าหมาย 

32. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงที่เหมาะสม  โดยจดัใหม้กีารประเมนิผลงานอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

33. คณะกรรมการบรษิัทเข้าใจถึงโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรหิารและการด าเนินงานของกจิการ 

34. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

35. คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
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36. คณะกรรมการบรษิทัไดต้ดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายของ
องค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของ
กจิการ 

37. คณะกรรมการบรษิทัไดด้แูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย  value chain เพื่อให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

38. คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีรอบการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดบัองคก์ร ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของกจิการ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและพฒันาการด าเนินงาน 

 
5.3 อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัติามวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิทัฯ ขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ และตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างสม ่าเสมอโดยปกตเิป็นประจ าทุกไตรมาสและตาม
ความจ าเป็นอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยมกีารก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  ซึ่งมี
วาระการประชุมมาตรฐาน ดงันี้ 

ทุกไตรมาส  

- รบัทราบรายงานงบการเงนิ 
- รบัทราบรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  
- รบัทราบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ  ผูบ้รหิาร  และผูส้อบบญัชฯี  
- รบัทราบรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการที่เกี่ยวข้องกนั และรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
- รบัทราบผลการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้กฎหมาย และขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแลที่

เกีย่วขอ้ง 
- รบัทราบผลการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
- รบัทราบเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการและการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
- รบัทราบผลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน และผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
- รบัทราบความคบืหน้าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
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- พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ 

ไตรมาส ท่ี 1 

- พิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 

- พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  กรรมการเพิม่เตมิ  และ
ก าหนดอ านาจกรรมการ 

- พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชฯี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชฯี ประจ าปี 
- พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรผลก าไรของบรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 
- พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
- พจิารณาก าหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการ

โอนหุน้ประจ าปี 
- พจิารณาอนุมตัิข้อมูลประกอบการจดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

ไตรมาส ท่ี 2 
- รบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไตรมาส ท่ี 4 

- รบัทราบรายงานผลการปฏบิตังิาน และผลการประเมนิตนเองประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย 
- พจิารณาทบทวนและอนุมตันิโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ  
- พจิารณาก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี (ปีถดัไป) 
- พจิารณาเหน็ชอบผลการประเมนิตนเองประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั  
- พจิารณาอนุมตัแิผนงบประมาณและแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ประจ าปี 

2. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหม้หีนังสอืนัดประชุมส่งมอบใหแ้ก่กรรมการบรษิทั
หรอืผูแ้ทนของกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ
รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ อาจแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมให้เรว็
กว่านัน้ โดยฝ่ายบรหิารมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทนัเวลาแก่คณะกรรมการ โดย
ประธานกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลใหม้ัน่ใจว่ากรรมการบรษิทัทัง้หลายไดร้บัสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ล่วงหน้า เพือ่ใหม้เีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งในเรื่องต่างๆ  รวมทัง้
ดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัทแต่ละครัง้แล้วเสร็จภายใน 14 วนัหลงัการประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัได้สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรบัรองรายงานการ
ประชุมในการประชุมครัง้ถดัไป 
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3. ประธานกรรมการบรษิัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการ
ปรกึษาหารอืกบัฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้ฝ่ายบรหิารจะพจิารณาค าขอของกรรมการบรษิัทบางท่านที่จะ
บรรจุเรื่องอื่นทีส่ าคญัเป็นวาระการพจิารณาในการประชุมครัง้ต่อไป 

4. เลขานุการบรษิทัมบีทบาทและความรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั  จดัท า
หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  ดงันี้ 

4.1. มีการก าหนดโครงสร้าง รูปแบบของหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  
รวมทัง้มกีารก าหนดในเรื่องของคุณภาพของขอ้มูลที่คณะกรรมการบรษิทัต้องการไวล้่วงหน้า
อย่างชดัเจน  โดยเฉพาะขอ้มูลส าคญัที่ใช้ประกอบการตดัสนิใจ เช่น รายละเอยีดของเรื่องที่
เสนอใหพ้จิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิทัฯ  ทางเลอืกต่างๆ  เป็นตน้ 

4.2. ระบุรายละเอยีดและวาระการประชุมอย่างครบถว้น โดยเรยีงล าดบัตามความส าคญั   
4.3. น าเอกสารที่ส าคญัเข้าที่ประชุม ได้แก่ ส าเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ  ข้อบังคบัของบริษัทฯ  

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม  วาระการประชุม  กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัฯ เป็นตน้ 
 

4.4. จดัเตรยีมวาระการประชุมและแจกจ่ายเอกสารขอ้มูลแก่กรรมการบรษิทัและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไว้
ใชส้ าหรบัการประชุม 

4.5. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมเพื่อให้มกีารเสนอความคดิเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างครบถว้น 

4.6. ให้กรรมการบรษิทัและผู้เขา้ร่วมประชุมลงลายมอืชื่อ  รวมทัง้มกีารจดบนัทกึรายชื่อกรรมการ
บรษิทัและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีส่ายหรอืออกจากทีป่ระชุมก่อนครบก าหนด 

4.7. ภายหลงัการประชุมเสร็จสิ้น  มกีารดูแลจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ใช้ในการประชุมเพื่อใช้อา้งองิ  
และท าลายเอกสารทีเ่ป็นความลบั 

5. ประธานกรรมการบรษิทัมหีน้าทีจ่ดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพื่อ
การอภปิราย และเพยีงพอส าหรบัคณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่ าคญั โดยประธานกรรม
การบรษิทัเป็นผูก้ล่าวสรุปประเดน็ส าคญัของวาระการประชุมเพื่อการพจิารณาของกรรมการบรษิทั 
พรอ้มทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการบรษิทัแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ เพื่อประมวลความ
คดิเหน็และสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการบรษิทัมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบรษิทัทัง้หมดจงึจะถอืเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ในทีป่ระชุม
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้  ให้กรรมการบรษิทัซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชุม  

7. ประธานกรรมการบริษัทสามารถก าหนดให้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ โดยกรรมการบรษิทัทีป่ระชุมผ่านช่องทางดงักล่าวสามารถนบัเป็นองคป์ระชุมและ
มีสิทธิออกเสียงได้เช่นเดียวกบัการประชุมตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
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พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนก าหนดไว้ ทัง้นี้กรรมการบริษัททุกคนที่ร่วมประชุมต้องอยู่ใน
ราชอาณาจกัรขณะที่มกีารประชุม รวมทัง้ต้องมกีรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมในสถานที่เดยีวกนั
อย่างน้อย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุม 

8. ในการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการบรษิทัซึ่งมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาไม่มสีทิธอิอก
เสยีงและตอ้งไม่อยู่ในทีป่ระชุมในวาระดงักล่าว 

9. การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการบรษิทัคนหนึ่งใหม้เีสยีง 1 เสยีงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรษิทัซึ่งมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด  

10. กรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึและขอสารสนเทศ ค าปรกึษาและบรกิารต่างๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ จากฝ่ายบรหิาร และสามารถขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาภายนอก
ได ้

11. ด าเนินการเพือ่ใหม้กีารจดบนัทกึการประชุมและจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยมี
รายละเอยีดตามควรใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ
ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  โดยจะต้องมคีวามชดัเจนทัง้ผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ไดแ้ก่ ขอ้ซกัถามของกรรมการ  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่จิารณา  ความเหน็
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น  ทัง้นี้ เพื่อใช้อ้างอิงและ
ตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย  รวมทัง้
จดัเกบ็รายงานการประชุมไวใ้นทีป่ลอดภยั ณ ส านกังานทีท่ าการของบรษิทัฯ โดยจดัเรยีงตามล าดบั
เวลาอย่างต่อเนื่อง  และจดัท าดชันีหรือสารบญัรายงานการประชุม  มติที่ประชุม และโครงการ
ด าเนินงานพร้อมทัง้ระบุวนัเวลา  หรอือาจจดัเก็บรายงานการประชุมไว้ในสื่ออเิล็กทรอนิกส์  ทัง้นี้
รายงานการประชุมอาจถูกเรยีกมาใชเ้ป็นพยานวตัถุในชัน้ศาลได้ 

12. บรษิทัฯ ไดม้กีารเปิดเผยจ านวนครัง้ทีก่รรมการบรษิทัแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปีที่ผ่านมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ  56-1) 
รายงานประจ าปี(แบบ 56-2) และในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

13. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้การประชุมมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

5.5 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ในรูปแบบของการประเมนิ
ตนเองรายบุคคลและการประเมินตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไข
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั  โดยผลการประเมนิจะถูกน าไปใชส้ าหรบั
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การพฒันาการปฏิบตัหิน้าที่ต่อไป  ซึ่งเลขานุการบรษิทัจะสรุปผลให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
และเผยแพร่ผลสรุปการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างมีหลกัเกณฑ์ และท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกบั
บรรทดัฐานเป็นระยะๆ ตามทีก่ าหนด 
 

5.6 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทนัน้จะต้องได้รบัการพจิารณาอนุมตัจิากผู้ถอืหุ้น  โดยหลกัเกณฑ์

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยจะค านึงถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ 

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และสามารถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกจิที่มขีนาดใกลเ้คยีงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัดงักล่าวนัน้เพยีง

พอที่จะจูงใจให้กรรมการบรษิทัมคีุณภาพและสามารถปฏบิตัหิน้าที่ใหบ้รรลุเป้าหมายและทศิทางธุรกจิ

ของบรษิทัฯ ทีก่ าหนด โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้   

5.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบรษิทัได้รบัค่าตอบแทนจ านวน 2 ส่วน คอื ผลตอบแทนประจ าปี และค่าเบี้ยประชุม
ต่อครัง้ที่มาประชุม  โดยค่าตอบแทนดงักล่าวได้มกีารก าหนดให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคยีงได้กบัที่
ปฏบิตักินัในอุตสาหกรรม และมลีกัษณะทีเ่ชื่อมโยงกบัผลปฏบิตังิานของบรษิทัฯ และของกรรมการ
บรษิทัแต่ละคน    

2. กรรมการบรษิัทที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่และความรบัผดิชอบเพิ่มขึ้นเป็นพเิศษ (เช่น เป็น
กรรมการชุดย่อย) จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่โดยเชื่อมโยงกบัระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
นัน้ 

3. คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีรายงานเกี่ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและ
ค่าตอบแทนของผู้บรหิาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการบรษิัทและ/หรอืผู้บรหิาร
ได้รบัในกรณีที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ไปปฏบิตัหิน้าที่ในบรษิทัย่อยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

5.8 วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการบรษิทัฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ 
ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการบรษิทัที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 
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ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระนัน้อาจ
ถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรษิทัพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

2.1. ตาย 
2.2. ลาออก 
2.3. ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 
2.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 
2.5. ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 

5.9 คณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ท าหน้าทีส่นับสนุนและช่วยเหลอืการปฏบิตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่รบัผิดชอบในการพิจารณา
ทบทวนเรื่องต่างๆ ทีม่คีวามส าคญัเป็นการเฉพาะ   ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้สมาชกิของ
คณะกรรมการชุดย่อย 

2. คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย  และก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควร  

3. คณะกรรมการชุดย่อยปฏบิตังิานตามกฎบตัร ขอ้ก าหนด กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัติลอดจนเรื่อง
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที ่ 

4. คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ  
รวมทัง้สรุปผลการปฏบิตังิานในรอบปีต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

5. คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารพจิารณาและประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นประจ าทุกปี  เพือ่พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

6. คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ท าหน้าทีศ่กึษาและกลัน่กรองงานของ

คณะกรรมการบรษิทัโดยมทีัง้หมด 3 คณะ ดงันี้ 

6.1. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   และมกีรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มคีวามรู้ความ

เขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิหรอืตรวจสอบอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่น

การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ   

6.1.1. วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระ

การเป็นกรรมการในบรษิทั  กรรมการทีพ่้นวาระการด ารงต าแหน่งสามารถไดร้บัเลอืก

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลไดอ้กี 

6.1.2. ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

6.1.2.1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่
ก าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

6.1.2.2. สอบทานให้บรษิัทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล   รวมทัง้สอบ
ทานประสทิธิผลและความพอเพยีงของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง และ
มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

6.1.2.3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

6.1.2.4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

6.1.2.5. สอบทานและพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเรื่องขอ้บกพร่องส าคญัทีต่รวจพบ
และการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 

6.1.2.6. มอี านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และมีอ านาจในการ
ว่าจ้างหรอืน าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน 
โดยปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทัฯ 

6.1.2.7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล ทัง้นี้ในรายงานดงักล่าวจะมีการ
เ ปิดเผยถึงจ านวนครั ้งของการประชุมและการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล  ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่าง
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กนั  และมกีารเปิดเผยถงึการพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัช ี

6.1.2.8. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้า
ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ 

6.1.2.9. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีและ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความสมัพนัธ์และเกื้อกูลกนั และลดความ
ซ ้าซอ้นในสว่นทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

6.1.2.10. ใหค้วามเหน็ชอบกฎบตัร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม 
และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

6.1.2.11. พจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของ
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน   

6.1.2.12. สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

6.1.2.13. ในการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล หากพบ
หรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั
ต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1. รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคุม

ภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลเห็นสมควร  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่
ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร  กรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.1.2.14. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการ
บรหิารงานและปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 
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1. จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี (Good Corporate Governance 
Policy) ทีเ่หมาะสมกบับรษิทัฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ระเบยีบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ 

2. ก ากบั ดูแล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบรษิัทและผู้บรหิารของบรษิัท 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรบัผิดชอบ ตามนโยบายการก ากับดูแล
กจิการทีด่ ีเพือ่ใหม้ผีลในทางปฏบิตัแิละมคีวามต่อเนื่อง  

3. พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของบรษิทัสอดคล้อง
กบัแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกจิของบรษิทั  

4. จัดท ารายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปีเพื่อ
รายงานคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้น าเสนอความเหน็และขอ้เสนอแนะ
เพือ่แกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม  

5. เสนอแนะข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั  

6. แต่งตัง้คณะท างานเพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนงานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีด้
ตามความจ าเป็น  

7. มีอ านาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญเป็นที่
ปรกึษาและเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยค่าใชจ่้ายของบรษิทัฯ 

6.1.2.15. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลควรมกีารประชุมเป็นประจ าอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการ
ประชุมไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปี  ซึง่มวีาระการประชุมมาตรฐาน ดงันี้ 

ทุกไตรมาส  
- พจิารณาเหน็ชอบงบการเงนิ 
- รบัทราบรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และรายการทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- รบัทราบผลการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อบงัคบัของ

หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
- รบัทราบผลการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
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- รับทราบเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

- รบัทราบผลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน และผลการปฏบิตัิงาน
ของงานตรวจสอบภายใน 

ไตรมาส ท่ี 1 

- พิจารณาเห็นชอบการคดัเลือกและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชฯี 

ไตรมาส ท่ี 2 

- คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีฯ 
โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมดว้ย     

ไตรมาส ท่ี 4 

- พจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในและแผนงบประมาณประจ าปี 
- พิจารณาทบทวนนโยบายของบริษัทฯ ที่ เกี่ยวข้อง และกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 
- พิจารณาก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

ประจ าปี (ปีถดัไป) 
- พิจารณาเห็นชอบข้อมูลประกอบการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลประจ าปี        

- พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินตนเองประจ าปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภบิาล        

- พจิารณาอนุมตัผิลการประเมนิการปฏบิตังิานประจ าปีของหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 

- รับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ าปี
เปรยีบเทยีบกบัแผนงานประจ าปีและตวัชีว้ดั     

6.1.2.16. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีบทบาทและความ
รบัผิดชอบเกี่ยวกับการจดัประชุม   จดัท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม  ดงันี้ 

1. มีการก าหนดโครงสร้าง รูปแบบของหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม  รวมทัง้มกีารก าหนดในเรื่องของคุณภาพของขอ้มูลที่
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต้องการไว้ล่วงหน้าอย่าง
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ชัดเจน  โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พจิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ  
ทางเลอืกต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ระบุรายละเอียดและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน โดยเรยีงล าดบัตาม
ความส าคญั       

3. จดัเตรยีมวาระการประชุมและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภบิาลและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไวใ้ชส้ าหรบัการประชุม 

4. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมเพื่อให้มีการ
เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่าง
ครบถว้น 

5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและผู้เข้าร่วมประชุมลง
ลายมอืชื่อ  รวมทัง้มกีารจดบันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภบิาลและผู้เขา้ร่วมประชุมที่สายหรอืออกจากที่ประชุมก่อนครบ
ก าหนด 

6. ภายหลงัการประชุมเสรจ็สิ้น  มกีารดูแลจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ใช้ในการ
ประชุมเพือ่ใชอ้า้งองิ  และท าลายเอกสารทีเ่ป็นความลบั 

6.1.2.17. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต้องมกีรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะถือเป็นองค์
ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาลไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

6.1.2.18. ด าเนินการเพื่อให้มีการจดบันทึกการประชุมและจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล โดยมรีายละเอยีดตามควรให้แล้ว
เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยจะต้องมคีวามชดัเจนทัง้ผลการประชุม
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  ได้แก่ ข้อ
ซักถามของกรรมการ  ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา  ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อม
เหตุผล เป็นต้น  ทัง้นี้เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย  รวมทัง้จดัเกบ็รายงาน
การประชุมไว้ในที่ปลอดภยั ณ ส านักงานที่ท าการของบรษิทัฯ โดยจดัเรยีง
ตามล าดบัเวลาอย่างต่อเนื่อง  และจดัท าดชันีหรอืสารบญัรายงานการประชุม  
มตทิี่ประชุม และโครงการด าเนินงานพร้อมทัง้ระบุวนัเวลา  หรอือาจจดัเก็บ
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รายงานการประชุมไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นี้รายงานการประชุมอาจถูก
เรยีกมาใชเ้ป็นพยานวตัถุในชัน้ศาลได ้

6.1.2.19. มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภบิาล  เพือ่ใหก้ารประชุมมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6.1.2.20. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

 

6.2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ ไม่น้อย

กว่า 3 คน  ในจ านวนนี้เป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน  โดยประธานคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอสิระ 

6.2.1. วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระ

การเป็นกรรมการในบรษิทั  กรรมการทีพ่้นวาระการด ารงต าแหน่งสามารถไดร้บัเลอืก

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดอ้กี 

6.2.2. ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

6.2.2.1. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารสรรหา รวมทัง้คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูสุด 

6.2.2.2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และผูบ้รหิารระดบั
สงูสุด ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้  โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามองค์ประกอบใน  Board Skill 
Matrix  และฐานขอ้มลูกรรมการ (Director’s Pool) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และต้องไม่มกีรณีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับรษิัท  
รวมทัง้คุณสมบตัิของกรรมการบรษิทัที่ต้องการสรรหาต้องสอดคล้องกบักล
ยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัดว้ย  

6.2.2.3. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน  รวมทัง้พจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลส าหรบักรรมการบรษิทั  กรรมการ
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ชุดย่อยต่างๆ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูสุด ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

6.2.2.4. พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั  
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และผูบ้รหิารระดบัสงูสุด ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

6.2.2.5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยจดัใหม้กีารรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ  และเปิดเผยใน
รายงานประจ าปี 

6.2.2.6. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.2.2.7. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรมกีารประชุมเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระการประชุม
ไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปี  ซึง่มวีาระการประชุมมาตรฐาน ดงันี้ 
- รบัทราบรายงานความคบืหน้าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
- พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลและเสนอค่าตอบแทนประจ าปี

ส าหรบักรรมการบรษิทั  กรรมการชุดย่อย  และผูบ้รหิารระดบัสงูสุด 
- พจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
- พจิารณาเหน็ชอบผลการประเมนิตนเองประจ าปีของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
- พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- พจิารณาก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

ประจ าปี (ปีถดัไป) 
- พิจารณาเห็นชอบข้อมูลประกอบการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้รายงาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 

 
6.2.2.8. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมบีทบาทและความ

รบัผิดชอบเกี่ยวกับการจดัประชุม   จดัท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม  ดงันี้ 
1. มีการก าหนดโครงสร้าง รูปแบบของหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม  รวมทัง้มกีารก าหนดในเรื่องของคุณภาพของขอ้มูลที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องการไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน  โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น 
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รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พจิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ  
ทางเลอืกต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ระบุรายละเอียดและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน โดยเรยีงล าดบัตาม
ความส าคญั       

3. จดัเตรยีมวาระการประชุมและแจกจ่ายเอกสารขอ้มลูแก่คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไวใ้ชส้ าหรบัการประชุม 

4. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมเพื่อให้มีการ
เสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่าง
ครบถว้น 

5. ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและผู้เขา้ร่วมประชุมลง
ลายมอืชื่อ  รวมทัง้มกีารจดบนัทกึรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมที่สายหรอืออกจากที่ประชุมก่อนครบ
ก าหนด 

6. ภายหลงัการประชุมเสรจ็สิ้น  มกีารดูแลจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ใช้ในการ
ประชุมเพือ่ใชอ้า้งองิ  และท าลายเอกสารทีเ่ป็นความลบั 

 
6.2.2.9. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งมกีรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะถือเป็นองค์
ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่
ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

6.2.2.10. ด าเนินการเพื่อให้มีการจดบันทึกการประชุมและจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดตามควรให้
แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยจะต้องมคีวามชดัเจนทัง้ผลการ
ประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ 
ข้อซักถามของกรรมการ  ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรื่องที่
พจิารณา  ความเหน็ของ 

กรรมการรายที่ไม่เหน็ด้วยกบัเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น  ทัง้นี้เพื่อใช้
อา้งองิและตรวจสอบยอ้นหลงัเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
กรรมการแต่ละราย  รวมทัง้จดัเก็บรายงานการประชุมไว้ในที่ปลอดภัย ณ 
ส านกังานทีท่ าการของบรษิทัฯ โดยจดัเรยีงตามล าดบัเวลาอย่างต่อเนื่อง  และ
จัดท าดัชนีหรือสารบัญรายงานการประชุม  มติที่ประชุม และโครงการ
ด าเนินงานพรอ้มทัง้ระบุวนัเวลา  หรอือาจจดัเกบ็รายงานการประชุมไว้ในสื่อ



 

คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหน้า 34 

 

อเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้นี้รายงานการประชุมอาจถูกเรยีกมาใชเ้ป็นพยานวตัถุในชัน้
ศาลได ้

6.2.2.11. มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  เพือ่ใหก้ารประชุมมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6.2.2.12. ปฏบิตัติามหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
 

6.3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน  

6.3.1. วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระการเป็น

กรรมการในบรษิทั  กรรมการที่พน้วาระการด ารงต าแหน่งสามารถได้รบัเลอืกกลบัเข้า

มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งไดอ้กี 

6.3.2. ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

6.3.2.1. ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เพยีงพอ 
และมปีระสทิธภิาพ 

6.3.2.2. ก าหนดให้มกีระบวนการในการบ่งชี้ วเิคราะห์ ประเมนิ จดัการ และรายงาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอทัว่ทัง้องคก์ร    

6.3.2.3. ก ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป 

6.3.2.4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่รายงานโดย
คณะท างานบริหารความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
มาตรการควบคุม  รวมทัง้การพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่ง  

6.3.2.5. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะท างานบริห ารความเสี่ยงให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์

6.3.2.6. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งขององคก์รให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
ในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตุการณ์ส าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยส าคญั ให้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาโดยเรว็
ทีสุ่ด 
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6.3.2.7. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยจดัให้มกีาร
รายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ  และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

6.3.2.8. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ใน
รายงานประจ าปี 

6.3.2.9. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งควรมกีารประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้และตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระการประชุมไวล้่วงหน้าตลอด
ทัง้ปี  ซึง่มวีาระการประชุมมาตรฐาน ดงันี้ 
- รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 
- พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินตนเองประจ า ปีของของคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- พจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และกฎบตัรคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- พจิารณาก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประจ าปี (ปี

ถดัไป) 
- พิจารณาเห็นชอบข้อมูลประกอบการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้รายงาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประจ าปี 

 
6.3.2.10. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทและความรบัผิดชอบ

เกี่ยวกบัการจดัประชุม   จดัท าหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม  ดงันี้ 
1. มีการก าหนดโครงสร้าง รูปแบบของหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม  รวมทัง้มกีารก าหนดในเรื่องของคุณภาพของขอ้มูลที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน  
โดยเฉพาะข้อมูลส าคญัที่ใช้ประกอบการตดัสนิใจ เช่น รายละเอียดของ
เรื่องที่เสนอให้พจิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิัทฯ  ทางเลือกต่างๆ  
เป็นตน้ 

2. ระบุรายละเอยีดและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน โดยเรยีงล าดบัตาม
ความส าคญั       

3. จัด เตรียมวาระการประชุมและแจก จ่ายเอกสารข้อมูลแก่ คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไวใ้ชส้ าหรบัการประชุม 

4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมเพื่อให้มีการ
เสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างครบถว้น 
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5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อ  
รวมทัง้มีการจดบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีส่ายหรอืออกจากทีป่ระชุมก่อนครบก าหนด 

6. ภายหลงัการประชุมเสรจ็สิ้น  มกีารดูแลจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ใช้ในการ
ประชุมเพือ่ใชอ้า้งองิ  และท าลายเอกสารทีเ่ป็นความลบั 

6.3.2.11. ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงต้องมกีรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะถอืเป็นองคป์ระชุม ในกรณี
ที่ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในทีป่ระชุม  

6.3.2.12. ด าเนินการเพื่อให้มีการจดบันทึกการประชุมและจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดตามควรใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง  โดยจะต้องมคีวามชดัเจนทัง้ผลการประชุมและความเหน็ของคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง ได้แก่ ขอ้ซกัถามของกรรมการ  ความเหน็หรอื
ขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่พจิารณา  ความเหน็ของกรรมการรายที่ไม่
เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น  ทัง้นี้ เพื่อใช้อ้างอิงและ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
แต่ละราย  รวมทัง้จดัเกบ็รายงานการประชุมไวใ้นที่ปลอดภยั ณ ส านักงานที่
ท าการของบรษิทัฯ โดยจดัเรยีงตามล าดบัเวลาอย่างต่อเนื่อง  และจดัท าดชันี
หรอืสารบญัรายงานการประชุม  มตทิีป่ระชุม และโครงการด าเนินงานพร้อม
ทัง้ระบุวนัเวลา  หรอือาจจดัเก็บรายงานการประชุมไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ทัง้นี้รายงานการประชุมอาจถูกเรยีกมาใชเ้ป็นพยานวตัถุในชัน้ศาลได้ 

6.3.2.13. มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิการประชุมคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งเพือ่ใหก้ารประชุมมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6.3.2.14. ปฏบิตัติามหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

6.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร   โดยประกอบด้วย

กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจ านวนรวมอย่างน้อย 3 คน  และจะ

เลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรรมการบรหิาร 

เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสนับสนุนคณะกรรมการบรหิารในการด าเนินการตามบทบาาท 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

6.4.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

6.4.1.1 คณะกรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปีนับแต่วนั

แต่งตัง้หรอืตามวาระการเป็นกรรมการบรษิัท  โดยเมื่อพ้นต าแหน่งตามวาระ

อาจไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้กี 

6.4.1.2 ในกรณีทีก่รรมการบรหิารครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่ง

จนครบก าหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มจี านวนกรรมการบรหิารต ่ากว่า 3 คน  

ให้คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการบรหิารรายใหม่ให้มจี านวนครบถ้วน

ในทนัทีหรอือย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัที่มีจ านวนกรรมการบริหารไม่

ครบถว้น เพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

6.4.1.3 นอกเหนือจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการบริหารอาจจะพ้น

ต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย  

2) ลาออก  

3) ขาดคุณสมบตัิ หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชน

จ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  และกฎหมายอื่นใด

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหอ้อก   

5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก   

6.4.2 ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

6.4.2.1 ก าหนดทศิทาง กลยุทธ ์โครงสรา้งการบรหิารงาน แผนธุรกจิ และงบประมาณ

ประจ าปีของบรษิทัฯ เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

6.4.2.2 บรหิารการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่
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ไดว้างไว ้

6.4.2.3 ก ากบัและตดิตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และรายงาน

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

6.4.2.4 แสวงหาและประเมนิโอกาสในการลงทุนในธุรกจิใหม่ๆ 

6.4.2.5 พจิารณาและใหค้วามเหน็แก่คณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบันโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลของบรษิทัฯ 

6.4.2.6 พจิารณาสอบทานและอนุมตัริายการเกี่ยวกับการลงทุน การบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ การเงนิ การบรหิารงานทัว่ไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของ

บรษิทัฯ ภายในขอบเขตอ านาจทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6.4.2.7 พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อเรื่องทีต่อ้งผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

ยกเว้นในกจิกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ

ชุดย่อยอื่นเป็นผูด้ าเนินการไวแ้ลว้ 

6.4.2.8 พจิารณาและสอบทานการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

6.4.2.9 ว่าจ้างที่ปรกึษาหรอืบุคคลที่มคีวามเป็นอสิระเพื่อให้ความเห็นหรอืค าแนะน า

ตามความจ าเป็น 

6.4.2.10 ด าเนินการอื่นใดตามอ านาจและความรบัผดิชอบตามที่คณะกรรมการบรษิัท 

มอบหมายหน้าทีใ่หเ้ป็นคราวๆ ไป 

 
 


