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หมวดที ่1 และหมวดที ่2   สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 
 ผูถื้อหุ้นทุกรำยถือเป็นเจ้ำของกิจกำร และได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆ ตำมสิทธิท่ีจะพึงได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ประกอบดว้ย สิทธิในกำรซ้ือขำยกำรโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งก ำไร/เงินปันผลตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น สิทธิในกำรไดรั้บ
ขอ้มูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำในรูปแบบท่ีเหมำะสม โดยผ่ำนช่องทำงท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย เพ่ือใช้ในกำร
ตดัสินใจท่ีมีผลกระทบตอ่บริษทัและตนเอง สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร และใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 
 บริษทัมีหนำ้ท่ีตอ้งดูแลกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย รวมทั้งผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย และผูถื้อหุ้นสถำบนัอยำ่งเป็นธรรมและ
เท่ำเทียมกนั รวมตลอดจนถึงกำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. ใหค้วำมส ำคญักบักำรส่งเสริมกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
2. ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
3. สนบัสนุนและเปิดโอกำสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
4. มีมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ 
5. มีช่องทำงท่ีผูถื้อหุ้นทุกรำยสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรแจง้ปัญหำใดๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนใน

ฐำนะผูถื้อหุน้ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
6. สนบัสนุนกำรใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัมีหนำ้ท่ีเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ถึงกฎเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ 
2) จดัใหมี้ขอ้มูลในแต่ละวำระท่ีจ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรตดัสินใจของผูถื้อหุ้นเป็นกำรล่วงหนำ้และทนัเวลำ 

ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่ำวในเวบ็ไซต์ของบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนท่ีจะจัดส่งเอกสำร เพ่ือเปิด
โอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนไดรั้บเอกสำรจำกบริษทั 

3) จดัใหมี้ระบบกำรลงทะเบียนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
4) ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำย  
5) จดัใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสีย’ 
6) เสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 2 คน เพ่ือเป็นทำงเลือกของผูถื้อหุน้ในกำรมอบฉนัทะ 
7) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเขำ้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั รวมทั้งส่งค ำถำมเก่ียวกบับริษทัท่ีตอ้งกำรใหต้อบในท่ีประชุมล่วงหนำ้ 
8) ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสไดแ้สดงควำมคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และซกัถำมในท่ีประชุม 
9) สนบัสนุนใหมี้กำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั  
10) สนบัสนุนให้กรรมกำรบริษทัและประธำนกรรมกำรชุดยอ่ยทุกคนจดัสรรเวลำเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกคร้ัง 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 
บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น เจำ้หน้ี ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ภำครัฐ สังคม และ ชุมชน เป็น
ตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีวำ่กำรสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ใน กำรด ำเนินงำนและ
กำรพฒันำธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ดงักล่ำวไดรั้บกำรดูแลเป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ี ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  ำนึงถึงสิทธิ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตำม
แนวทำงดงัต่อไปน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น :  บริษทัมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม 
และพยำยำมท่ีจะพฒันำกิจกำรให้เจริญเติบโตกำ้วหนำ้ มีผลประกอบกำรท่ีดี เพ่ือ 
สร้ำงผลตอบแทนท่ีเหมำะสมให้กับกำรลงทุนของผูถื้อหุ้นและผู ้ลงทุนอย่ำง
ต่อเน่ือง และยัง่ยืน บริษัทยึดหลกักำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
ก ำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
ตลอดจน ตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆดว้ยควำมโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 
รวมทั้ งบริษทั จะน ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผลประกอบกำร ฐำนะ
ขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี และรำยงำนอ่ืนๆโดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำม
ควำมจริง โดยจะแจง้ให ้ผูถื้อหุน้ทุกรำยทรำบถึงแนวโนม้ในอนำคตของบริษทัทั้ง
ดำ้นบวกและดำ้นลบ ซ่ึง ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุน 
และมีเหตุผลอยำ่งเพียงพอ และไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้
ข้อมูลของบริษัท ซ่ึงยงัไม่ได้ เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือด ำเนินกำรใดๆใน
ลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ ทำงผลประโยชน์กบัองคก์ร 

 

ลูกค้า :  บริษัทตระหนักถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส ำคัญ จึงได้ก ำหนดนโยบำย
คุณภำพไวว้ำ่ เรำจะสร้ำงควำมประทบัใจให้ลูกคำ้ ดว้ยบริกำรท่ีรวดเร็ว เนน้สินคำ้
และบริกำรคุณภำพ พร้อมพฒันำบุคลำกรด้วยกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน
อยำ่งต่อเน่ือง 

 

คู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี ้:  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีทำงธุรกิจกับคู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหน้ี 
ด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมเก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย กำรปฏิบติัต่อ 
คู่ค ้ำ และ/หรือเจ้ำหน้ีอย่ำงเสมอภำค โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบติัตำม 
พนัธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ด ำเนินกำรท่ี 
ทุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ำมีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ 
สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหำ 
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อยำ่งรวดเร็วและยติุธรรม และปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีมีต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี 
อยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมได ้ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี 
ทรำบเพ่ือหำแนวทำงแกไ้ข 

 

คู่แข่ง :  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกติกำกำร 
แข่งขนัท่ียติุธรรม ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำร 
ท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม โดยจะปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
ไม่พยำยำมท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดย
ปรำศจำกควำมจริง ไม่ละเมิดควำมลบั หรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งทำง 
กำรคำ้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 

 

พนักงาน :  บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั ซ่ึงจะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมและผลกัดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันั้น 
บริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภำพกำรจำ้ง
งำนท่ียติุธรรม มีสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม มีโอกำสท่ีจะพฒันำควำมกำ้วหนำ้ รวมทั้งมี
สภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนำมยั โดยจะให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
และขอ้บงัคบัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด จดัใหมี้สภำพแวดลอ้มใน 
กำรท ำงำนท่ีดี และปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำน ปฏิบติัต่อพนกังำน 
ดว้ยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำม 
เป็นมนุษย ์ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงำน กำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง และ
กำร โยกยำ้ย รวมทั้งกำรใหร้ำงวลั และกำรลงโทษ กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม โดย
ค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำนนั้นเป็นเกณฑ์ ให้
ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำศักยภำพของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงและ
สม ่ำเสมอ หลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อควำม 
มัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำนของพนักงำน หรือคุกคำม และสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพ 
จิตใจของพนกังำน พนกังำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม 
ตำมระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด รับฟ้องขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจำก 
พนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 

 

ภาครัฐ :  บริษทัด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรเสริมสร้ำงและพฒันำควำมเจริญกำ้วหนำ้ของประเทศ 
โดยยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ 
เป็นไปตำมครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

 

ชุมชน สังคม และ ส่ิงแวดล้อม :  บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ควำมส ำคญั
กบั กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนต่ำงๆท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ควำมมัน่คง สุขอนำมยั 
และ ส่ิงแวดล้อมอย่ำง ถูกต้องเหมำะสม และค ำ นึง ถึงผลกระทบท่ี มีต่อ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเ ร่ืองควำม
รับผิดชอบ ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำง
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ต่อเน่ือง คืนก ำไร ส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และคุณภำพชีวิต ของประชำชน ปฏิบติัและให้ควำมร่วมมือหรือควบคุมให้มีกำร
ปฏิบัติอย่ำง เคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงำนก ำกบั ดูแล ใหค้วำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้
ให้เ กิดกำรพัฒนำ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม มุ่งสร้ำงสรรค์ และอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลในดำ้นกำรเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่
ทำงกำรเงิน และมีหลกัส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 

1. ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสำธำรณชนทัว่ไป ตอ้งมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ทนัเวลำและสอดคลอ้งกบักฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของรำชกำร ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยงำน
ประจ ำปี งบกำรเงินประจ ำปี / รำยไตรมำส และขอ้มูลอ่ืนๆ 

2. ช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นช่องทำงท่ีผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสำธำรณชนทัว่ไป สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล
ได ้และมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรับทรำบขอ้มูลของบริษทั  

3. ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบับริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั และท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. ตอ้งมีหน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส รวมถึงก ำหนดหน่วยงำนในกำร
รับค ำขอและประสำนงำนกำรใหข้อ้มูล และสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งบริษทักบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
นกัวเิครำะห์ รวมถึงหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัใหมี้หน่วยงำนรำยงำนสำรสนเทศภำยในองคก์รมี
หนำ้ท่ีแจง้ข่ำวสำรของบริษทั 

 

หมวดที ่5 บทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท ( Board of Director ) 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการ   
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำต่ำงๆ และมีจ ำนวน

กรรมกำรอยำ่งเพียงพอท่ีจะก ำกบัดูแลธุรกิจของบริษทั รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน  และอยำ่ง
นอ้ยหน่ึงคนมีประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและกำรเงิน 

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
1. คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระอยำ่งนอ้ยหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ และมี

จ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 คน  
2. กรรมกำรบริษทัทุกคนรวมถึงกรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

กฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั ขอ้บงัคบัของบริษทัว่ำดว้ยกรรมกำรและหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี รวมทั้งมีทกัษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และตอ้ง
ผำ่นกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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กำรแต่งตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีควำม
โปร่งใสและชดัเจน              

ในกำรสรรหำกรรมกำรใหด้ ำเนินกำรผำ่นกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวติั
กำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวชิำชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจ
ของคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ 

กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจ
ถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของกรรมการ 
เพ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถอุทิศเวลำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้มัน่ใจ

ว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงเพียงพอ บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละท่ำนไม่ควรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 2 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว ้น เว ้นแต่มีเหตุอันสมควรได้รับกำรพิจำรณำยกเวน้ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำอนุมติัภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

บริษทัฯ มีนโยบำยใหมี้กำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้ งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระคร้ังแรก ในกรณีจ ำเป็นท่ีจะแต่งตั้ งกรรมกำรอิสระนั้นให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรตอ้งพิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำว 

กรรมการอสิระ 
กรรมกำรอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  
2. มีควำมเป็นอิสระอยำ่งแทจ้ริงจำกฝ่ำยบริหำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจ ำ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรท่ีมีลกัษณะดงักล่ำวรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และผูมี้อ  ำนำจควบคุม 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระหรือผูบ้ริหำรของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
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คณะกรรมการชุดย่อย  
 

คณะกรรมกำรจดัใหมี้คณะกรรมกำรชุดยอ่ยเพ่ือท ำหนำ้ท่ีช่วยศึกษำและกลัน่กรองงำนของคณะกรรมกำรดงัน้ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมกำร โดยแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน 

และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ตอ้งมีควำมรู้ดำ้นบญัชี / กำรเงิน กรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระ โดยมีคุณสมบติัเก่ียวกบั
ควำมเป็นอิสระตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (  Nomination and Compensation Committee ) 
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน โดยมีขอบเขตกำรด ำเนินงำนดงัน้ี คือ 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทั พิจำรณำสรรหำกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดยอ่ยโดยจะพิจำรณำจำกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำเพื่อน ำเสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และพิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุด
ต่ำงๆ และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร ( Board Executive Director ) 
คณะกรรมกำรบริหำร  เป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร จ ำนวน 6- 8 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีใหค้ณะกรรมกำรบริหำรตำมท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรบริหำร  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( Risk Management Committee ) 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ  กรรมกำร

ผูจ้ดักำร รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยบญัชีกำรเงิน และผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีเหมำะสม โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี( Corporate Governance Committee ) 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คนท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดแนวปฏิบติัดำ้น

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร  
เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 

กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท   

 
1. บริหำรจัดกำรและด ำเนินกิจกำรของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษทั มีควำมรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่ง
เท่ำเทียมกนั 
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2. มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรของบริษทั จ ำนวนหน่ึงให้เป็นฝ่ำยบริหำรเพ่ือด ำเนินกำรอยำ่ง
ใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงได้เพ่ือปฏิบติังำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร รวมทั้งมีอ ำนำจ
แต่งตั้งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร รวมทั้งมีอ ำนำจแต่งตั้งและมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดด ำเนินกำรอย่ำงใด
อยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรได ้โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรและมีอ ำนำจยกเลิก เพิกถอน 
แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงอ ำนำจดงักล่ำวไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

3. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและบริหำรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร เป็นตน้ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรชุด
ย่อย เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมและควำม
จ ำเป็น โดยมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรชุดย่อย หรือของบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้
ด ำเนินงำนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรไดใ้หไ้ว ้

5. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ โครงกำรลงทุน
ขนำดใหญ่ ของบริษทั ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร และจดัให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนท่ี
ส ำคญัต่ำงๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 
7. พิจำรณำอนุมติักำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจกำรอ่ืนๆ หรือลงทุนใน

บริษทัหรือกิจกำรต่ำงๆ 
8. ก ำหนดนโยบำยทิศทำงกลยทุธ์ควบคุมดูแลบริหำรงำนของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัในเครือ 
9. ก ำหนดระเบียบต่ำงๆ ของบริษทั 
10. พิจำรณำและอนุมติักิจกำรอ่ืนๆ ท่ีส ำคญัอนัเก่ียวกบับริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด ำเนินกำรนั้นๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษทั เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี จะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรท่ำนใด หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
กรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้(ตำมประกำศ กลต. และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกรรมกำร
ท่ำนนั้นหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร ไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมติักำรด ำเนินกำรในรำยกำรดงักล่ำว 

ก. เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ข. เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ำยท่ีกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

ระบุให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อำทิเช่น กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ี
เขำ้ร่วมประชุม และจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีเขำ้ประชุมละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
ข. กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
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ค. กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรของบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

ง. กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. กำรเพ่ิมทุน ลดทุน กำรออกหุน้กู ้
ฉ. กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษทั 
ช. กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์ให้ตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้  
ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทั
ย่อย กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

11. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีจดัใหมี้รำยงำนขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ เพ่ือรำยงำนต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งถูกตอ้งทนักำลและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษทัมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีรับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
รวมทั้ง ผูต้รวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษทัฯ และมีหนำ้ท่ีก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุง
แกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั 

12. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรทีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีควำมพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยำ่งเป็นอิสระในกำร
พิจำรณำก ำหนดกลยทุธ์ กำรบริหำรงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ด ำเนินกิจกำร ตลอดจนพร้อมท่ีจะคัดค้ำนกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืน ๆ หรือฝ่ำยจัดกำรในกรณีท่ีมี
ควำมเห็นขดัแยง้ในเรืองท่ีมีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกรำย 

13. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั (Company Secretary) ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อให้
ค  ำแนะน ำเก่ียวกบักฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งทรำบ ดูแลกำรจดักำรเอกสำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอกสำรส ำคญัและกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงประสำนงำน
ใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั  

14. จดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เช่ือถือได ้
ทนัเวลำ และเท่ำเทียมกนั 

15. จดัใหมี้ระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งมีกำรดูแลให้มีกระบวนกำร
ในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิท ธิภำพและ
ประสิทธิผล  

16. จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงสำมำรถประเมินติดตำม และ
บริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัได ้

17. จดัใหมี้กำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติั 
ของกรรมกำร และพนกังำนและสนบัสนุนใหมี้กำรส่ือสำรไปสู่บุคลำกรในบริษทัใหไ้ดรั้บทรำบยดึถือปฏิบติั
อยำ่งจริงจงั 

18. จดัใหมี้กระบวนกำรท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 
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19. จดัใหมี้กระบวนกำรท่ีชดัเจนในกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรเม่ือพบหรือมีขอ้
สงสัยเก่ียวกบรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั คณะกรรมกำรตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร 

20. จดัใหมี้กำรทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 
21. รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัท  ของตน คู่สมรส และบุตรท่ีย ังไม่บรรลุนิติภำวะในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทรำบโดยมิชกัชำ้ เมือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ตนหรือบุคคลทีมีควำมเก่ียวขอ้งมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัหรือ 

บริษทัยอ่ย 
 ตนหรือบุคคลทีมีควำมเก่ียวขอ้งถือหุน้ในบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

22. เก็บรักษำขอ้มูลภำยในของบริษทั ท่ีล่วงรู้จำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ี และไม่น ำไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนหรือ
ผูอ่ื้นรวมถึงงดซ้ือขำยหลกัทรัพยก่์อนกำรประกำศแจง้ข่ำวงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 1 เดือน และหลงักำรประกำศ
แจง้ข่ำวงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 3 วนั 

23. คณะกรรมกำรสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจด้วยกำรว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ
ภำยนอกดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 

24. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกำรของบริษทัตำมท่ีผูถื้อหุน้มอบหมำย 
 

กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
1.     สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบั

ผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ งรำยไตรมำสและประจ ำปี โดย
พิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องหลักกำรบัญชีวิธีปฏิบัติทำงบัญชีกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีกำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีท่ีส ำคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ำย
จดักำรเก่ียวกับกำรก ำหนดนโยบำยบัญชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุ้นและผู ้
ลงทุนทัว่ไป 

2.    วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผู ้
ตรวจสอบภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษทั และกำรประเมินผลกำร
ตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกดัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน วำงแผนกำรควบคุมกำรประมวลขอ้มูลทำงอิเลก็โทรนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงท่ีผิดโดยพนักงำนบริษัท หรือบุคคลภำยนอก และ
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบ
ภำยใน 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

 

 หนำ้ 10 
 

3.    สอบทำนกำรด ำเนินกำรของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำม
ขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน กลต. รวมทั้งตลำดหลกัทรัพย ์

4.    พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ี
ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั รวมทั้ งเขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.    พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพยข์องบริษทั หรือ
บริษทัย่อย รวมทั้งพิจำรณำเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวเพ่ือน ำเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมบทบญัญติัของ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.   จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัซ่ึงรำยงำน
ดงักล่ำวจะตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และจะตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งน้ีรำยงำนดงักล่ำวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี      
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
- ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร  

(Charter) 
- รำยงำนอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
7.  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งมีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หรือหน้ำท่ี อ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรของบริษัท ทั้ ง น้ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรทนัทีในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- รำยกำรท่ีมีหรืออำจก่อใหมี้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
- ขอ้สงสัยหรือสันนิษฐำนวำ่อำจมีกำรทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำร

ควบคุมภำยใน 
- ขอ้สงสยัวำ่อำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดใดๆของส ำนกังำน กลต. และ/หรือตลำดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

 

 หนำ้ 11 
 

- รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษทั ควรทรำบ 
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนและไดมี้กำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรแลว้วำ่
ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไวร่้วมกนัหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่มี
กำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึง 
อำจรำยงำนส่ิงท่ีพบดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้แต่กรณีได ้

8.     หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควร
สงสยัวำ่กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั กระท ำควำมผิดในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีและหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ มำตรำ 
281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือ
มำตรำ 313 ใหค้ณะกรรมกำร ตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชี 

9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจท่ีจะขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่ำ
จ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั  

10.    คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุม
หรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษทั ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม
ในเร่ืองต่ำงๆ ได ้

11.   ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำอนุมติั 

12. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และ/หรือด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบติัตำม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของผูบ้ริหำรทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหำรของบริษทัในรำยงำนส ำคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อ
สำธำรณชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นตน้ ทั้งน้ี อ ำนำจ
ของกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้กรรมกำรตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติให้ควำมเห็นในรำยกำรท่ีกรรมกำรตรวจสอบท่ำนนั้น
หรือผู ้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตลำดหลกัทรัพย ์มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

13.  คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริษัทยงัคงมีควำม
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 
1. ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ ตำม

ควำมเหมำะสม 
2. พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยให้มีควำม

เหมำะสมกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ และสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. พิจำรณำก ำหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงดำ้นควำมรู้

ควำมเช่ียวชำญ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรอุทิศเวลำ 
4. พิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมำเป็นกรรมกำรอิสระให้เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษทั โดยมี

คุณสมบติัอยำ่งนอ้ยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
5. ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผูที้มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่/ผูจ้ดักำรใหญ่ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
6. พิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือเสนอ

คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม หรือ เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 
7. พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บ

กำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 
8. พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน

ส ำหรับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ให้สอดคลอ้งกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกนั เพ่ือ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยให้มี
อ ำนำจพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

9. พิจำรณำสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรบริษทั ตั้งแต่ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป รวมทั้งก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทัดงักล่ำว โดยให้มีอ ำนำจพิจำรณำส ำหรับ
บริษทัยอ่ยดว้ย 

10. พิจำรณำเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรปรับข้ึนเงินเดือน ผูบ้ริหำรระดบัสูง ประจ ำปี เงินโบนสัเงินรำงวลั
ต่ำงๆ โดยใหมี้อ ำนำจพิจำรณำส ำหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

11. รำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัใหท้รำบอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือ

พิจำรณำเห็นวำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
13. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
14. ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำย 
15. น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวขำ้งตน้ในขอ้ 1-10 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงกำรมอบ
อ ำนำจท่ีท ำใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท่ำนใดท่ำนหน่ึงหรือ
ผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศ
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คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือ
บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งน ำเสนอเร่ือง
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำต่อไป 

 
คณะกรรมการบริหาร (Board Executive Director) 
1. มีหนำ้ท่ีกลัน่กรองแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใชจ่้ำยประเภททุน เป้ำหมำยธุรกิจ แผนงำน

โครงกำรต่ำงๆ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
2. ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย และบริหำรธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์

วิสัยทัศน์ พนัธะกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นไปตำมกฎหมำย เง่ือนไข 
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัและหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด ำเนินกำรเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโดยทัว่ไปของบริษทั พิจำรณำอนุมติั และติดตำมกำรด ำเนินกำรใน
เร่ืองต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เช่น กำรลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ ำนวนมำก 
กำรออกผลิตภณัฑใ์หม่ กำรเขำ้ร่วมทุน กำรใหกู้ย้มืเงินหรือค ้ำประกนันอกเหนือจำกกำรท ำธุรกิจปกติของบริษทั   

4. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
5. พิจำรณำสอบทำน และอนุมติัรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทุนและกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงอยู่

ภำยใตอ้ ำนำจกำรอนุมติัของฝ่ำยจดักำรตำมประกำศว่ำดว้ยรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน 

6. ก ำกบัดูแลและบริหำรเงินลงทุนของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
7. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีตอ้งผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ยกเวน้ ในกิจกรรมใดๆ 

ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนเป็นผูด้  ำเนินกำรไวแ้ลว้ 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญั ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทั้งประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรไดรั้บทรำบ 
9. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี 
10. ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำมีควำม

จ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 
11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ

พิจำรณำอนุมติั 
12. ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

1. ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้ง
ควบคุมควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ท่ีส ำคญั 

2. ก ำหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม โดยใหก้ำรประเมิน ติดตำม และดูแล
ปริมำณควำมเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 
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3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำย ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบติั
ตำมนโยบำยท่ีก ำหนด ตลอดจนควบคุมและก ำกบัดูแลในภำพรวมใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจ  

4. ก ำกบัดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั พร้อมทั้งให้ค  ำแนะน ำ และให้
ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเส่ียง มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง และแผนจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหลืออยูข่อง
บริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั และสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

5. ก ำหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพื่อใหมี้ประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

6. ใหก้ำรสนบัสนุนเพ่ือพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงและเคร่ืองมือสนบัสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ในทุก
ระดบัทัว่ทั้งองคก์รอย่ำงต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรปรับปรุง และ
พฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองคก์รออยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

7. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุกำรณ์ 
ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

8. ส่ือสำรแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสำนงำนเก่ียวกับควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

9. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำ
มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 

10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

11. กำรปฏิบติังำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Committee) 
1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติั ในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส และ

สำมำรถตรวจสอบได ้ท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
2. ติดตำมดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งมี

จรรยำบรรณ และสอดคลอ้งกับหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัสำกล 

3. ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน (Compliance) โดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: Good Corporate Governance) 
หรือฉบบัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม ตำมท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมำเป็นแนวปฏิบติั   

4. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล และขอ้เสนอแนะของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพื่อ
ตลำดทุน ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั พร้อมควำมเห็น แนวปฏิบติั 
และขอ้เสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

6. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจะตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยจะตอ้งมี
กำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ังต่อปี และรำยงำนผลกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 

7. จดัท ำรำยงำนสรุปกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร แสดงไว้
ในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

8. สนบัสนุนใหมี้กำรเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ให้เป็นท่ีเขำ้ใจของผูบ้ริหำรและพนกังำน
ทุกระดบั และใหมี้ผลในกำรปฏิบติัทั้งในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

9. สนบัสนุนและให้ค  ำปรึกษำแก่บริษทั ในกำรเขำ้รับกำรประเมินหรือกำรจดัอนัดบัดำ้นกำรดูแลกิจกำร ทั้งน้ี 
เพ่ือเป็นกำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง  

10. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นวำมี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ่้ำย 

11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

12. ปฏิบติังำนอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไว้

ชดัเจน เพ่ือใหเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรโดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 
1. ก ำกบั ติดตำม และดูแลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
2. ด ำเนินกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน 
3. เป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนออกเสียงเพ่ิมอีก

หน่ึงเสียงเพื่อเป็นเสียงช้ีขำด 
4. เป็นประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ด ำเนินกำรประชุม

ใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  
5. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
1. บริหำรกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติ

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สัง่กำรหรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 1. ส ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และหำกเป็นเร่ืองส ำคญั

ใหร้ำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
3. พิจำรณำและอนุมติักำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนยำ้ย ถอดถอน รวมถึงพิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรกำรทำงวนิยั 

ตลอดจนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนักงำน ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบริหำร 
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4. ออกระเบียบวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติใดๆ ของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 

5. มอบอ ำนำจ และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งทดแทนได ้
6. สร้ำงเสริมและพัฒนำให้บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ศีลธรรม และ

วฒันธรรมอนัดีโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล 
7. กำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร)ไม่สำมำรถกระท ำได ้หำก

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั 
8. หำกมีควำมไม่ชดัเจนในกำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ตำมท่ีก ำหนดน้ี ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำ 
9. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
 
วธีิการสรรหาคดัเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการ 
เพ่ือให้กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัด ำเนินไปตำมหลกัเกณฑ์ มีควำมโปร่งใส และเป็นไปตำมหลกั

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือพิจำรณำสรรหำ
กรรมกำรเม่ือต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัวำ่งลง หรือกรรมกำรครบก ำหนดวำระ เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั ซ่ึงถือเป็นกระบวนกำรในกำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทั โดยกำรพิจำรณำคดัเลือกบุคคล
ท่ีจะเสนอใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำดงัน้ี 

1. คุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำให้มีควำมหลำกหลำย ทั้งทำงดำ้น คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ทกัษะ
วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยไม่มีกำรกีดกนัทำงเพศ อำย ุและเช้ือชำติ 

2. มีภำวะผูน้ ำ มีวสิยัทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติักำรท ำงำนท่ีโปร่งใส 
3. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั 
4. กรณีเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง จะพิจำรณำเพ่ิมเติมในเร่ืองผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะ

กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดยอ่ยในช่วงท่ีผำ่นมำ 
5. กรณีสรรหำกรรมกำรอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัตำมเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
กระบวนการในการพจิารณาสรรหากรรมการ 
1. คณะกรรมกำรสรรหำมีหน้ำท่ีสรรหำบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษทั โดยน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำก่อนเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปีเลือกตั้ง ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2. คณะกรรมกำรสรรหำจะวิเครำะห์ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนของ
คณะกรรมกำร เพ่ือเป็นขอ้มูลใช้ประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

 นอกจำกน้ี ในกำรสรรหำคดัเลือกกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำได้พิจำรณำเพ่ิมเติมในเร่ืองของ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรและมีควำมจ ำเป็นต่อ
องคป์ระกอบของโครงสร้ำงคณะกรรมกำรท่ียงัขำดอยู ่
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3. ทุกคร้ังท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ เลขำนุกำรบริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยจดัเตรียม
ขอ้มูลและมีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ 

 

การประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรก ำหนดใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยก ำหนดวนัประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี และ

อำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น  
ในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร จะเป็น

ผูดู้แลใหค้วำมเห็นชอบก ำหนดเชิญประชุม รวมทั้งก ำหนดวำระกำรประชุม เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 
วนั เพ่ือใหก้รรมกำรไดมี้เวลำศึกษำมำก่อนล่วงหนำ้  

ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม  ท ำหน้ำท่ีดูแลและจดัสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอ  
และท ำหนำ้ท่ีด ำเนินกำรประชุม ส ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีส ำคญัโดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งน ำเสนอขอ้มูล
ประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญั 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีในกำรจดบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14  วนั จดัเก็บรำยงำนกำร
ประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสำนงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยกำรประชุมคณะกรรมกำร ดงัน้ี 
1. บริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม 
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีองค์ประชุมขั้นต ่ ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมกำรวำ่ ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
 

 ค่าตอบแทน 
 บริษทัมีนโยบำยก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำร
ท่ีมีคุณภำพได ้ซ่ึงค่ำตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั 
 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูง ก ำหนดให้มีควำมเหมำะสมกบัอ ำนำจหน้ำท่ีตำมหลกัเกณฑ์และนโยบำยท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน กำรปรับข้ึนเงินเดือน เงิน
โบนสั และเงินรำงวลัต่ำงๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงำนของบริษทัและกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละรำย 
 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมใหก้รรมกำรพฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ือง และอ ำนวยควำมสะดวกใหมี้กำรฝึกอบรมแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในระบบก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำร และ
เลขำนุกำรบริษทั เป็นตน้ เพื่อใหมี้กำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรฝึกอบรมอำจกระท ำเป็นภำยในบริษทั
หรือใชบ้ริกำรของสถำบนัภำยนอกได ้อนัจะท ำใหไ้ดรั้บควำมรู้ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ
สร้ำงเครือข่ำยของกรรมกำรเพ่ือกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ เลขำนุกำรบริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยจดัเตรียม
ขอ้มูลและมีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ 
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 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูส้รรหำ ก ำหนดแผนกำรสรรหำบุคคลเพ่ือสืบทอดต ำแหน่ง
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร พร้อมทั้งเสนอรำยช่ือผูท่ี้เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอย่ำงสม ่ำเสมอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง ดงัน้ี 

1. ระดบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 เม่ือต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรว่ำงลง หรือผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ บริษัท

ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งจนกวำ่จะมี
กำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 

2. ระดบัผูบ้ริหำร 
 เม่ือต ำแหน่งผูบ้ริหำรตั้งแต่กรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไปวำ่งลง หรือผูอ้ยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้

บริษทัจะมีกำรน ำเสนอผูสื้บทอดต ำแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินศกัยภำพและผลงำน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  ( Code of Conduct ) 
 

  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนักงำนของบริษทัทุกคน มีควำมตระหนักรับผิดชอบกบักำรไดรั้บควำมไวว้ำงใจในกำร
ประกอบธุรกิจ เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ดว้ยควำมมัน่คง ย ัง่ยนื เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคำ้ ผูถื้อหุน้ 
และประชำชนทัว่ไป จึงไดก้ ำหนดกรอบกำรประพฤติปฏิบติัจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ดงัต่อไปน้ี 
  บริษัท 

1. รักษำช่ือเสียงและเกียติภูมิของบริษทั 
2. ประพฤติปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัและวนิยัของบริษทั 
3. มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ทุ่มเท และเสียสละ 
4. มีทศันคติท่ีดีและมีควำมภำคภูมิในในองคก์ร ไม่กล่ำวร้ำยบริษทัโดยปรำศจำกควำมจริง 
5. แจง้เหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบตอ่บริษทั  และ/หรือ กำรปฏิบติัโดยมิชอบหรือผดิกฎหมำยต่อหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่ำวของบริษทั เพ่ือกำรด ำเนินกำรป้องกนัแกไ้ข 
6. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส้ินเปลืองสูญเปล่ำตลอดจนไม่ใหเ้ส่ือมเสียเร็วกวำ่

ก ำหนด 
7. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ก ำลงัสำมำรถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียรถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษทัเป็นส ำคญั 
8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลำ และใชเ้วลำปฏิบติังำนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยำ่งเตม็ท่ีโดยพนกังำน

ตอ้งไม่เป็นพนกังำนประจ ำหรือพนกังำนชัว่ครำวของในบริษทัอ่ืนท่ีด ำเนินธุรกิจคลำ้ยคลึงกนักบับริษทัหรือ
บริษทัท่ีเป็นคู่แข่ง หรือมีผลประโยชน์ทบัซอ้นกบับริษทั 

9. ละเวน้กำรน ำขอ้มูล ข่ำวสำร และเทคโนโลยท่ีีเป็นควำมลบัหรืออำจมีผลกระทบกบับริษทัไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก 

10. ไม่ประกอบกิจกำรหรือลงทุนใดๆ อนัเป็นกำรแข่งขนั หรือเป็นเหตุใหเ้กิดกำรขดัผลประโยชน์กบับริษทั  
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11. งดออกเสียงหรือลงมติในกำรประชุม กรณีท่ีเขำ้ข่ำยอนัอำจก่อใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
12. ร่วมกนัรักษำควำมสร้ำงสรรคใ์หเ้กิดควำมสำมคัคีและควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังำน ร่วมกนั

ท ำงำนและแกไ้ขปัญหำเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภำพกบับริษทั 
13. เอำใจใส่และด ำเนินกำรทุกอยำ่งท่ีรักษำควำมปลอดภยัสภำพแวดลอ้มท่ีดีในกำรท ำงำน 
14. ใหค้วำมร่วมมือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
15. งดเวน้กำรท ำงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนบริษทั หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำงำนอ่ืน งำนนั้นตอ้งไม่อยูใ่นลกัษณะ ดงัน้ี 

ก. กระทบกระเทือนต่องำนในหนำ้ท่ีของตน 
ข. ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
ค. ขดัต่อประโยชน์และระเบียบของบริษทั 
ง. มีผลเสียถึงภำพพจน์และช่ือเสียงของบริษทั 
จ. น ำควำมลบัของบริษทัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผย 

  ลูกค้า 
1. ปฏิบติัต่อลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ ถูกกฎหมำย ใหบ้ริกำรอยำ่งรวดเร็วถูกตอ้ง และดว้ยควำมเสมอภำค 
2. รักษำควำมลบั และขอ้มูลของลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด 
3. ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของลูกคำ้ 
4. ละเวน้กำรรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่ำเกินปกติวสิยัท่ีวญิญูชนจะใหก้นัโดยเสน่หำจำก

ลูกคำ้ หรือผูซ่ึ้งอำจไดรั้บประโยชน์จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและปฏิบติัตำมนโยบำยกำรใหห้รือรับของขวญัและ
กำรเล้ียงรับรอง 

5. หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัลูกคำ้ 
 

  ตนเอง 
1. เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนใหเ้หมำะสม ละเวน้อบำยมขุและกำรพนนัทุกประเภท 
2. มีสจัจะต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3. พฒันำควำมรอบรู้และควำมสำมำรถ เพ่ือเพ่ิมทกัษะในกำรปฏิบติังำนอยูเ่สมอ 
4. ใชว้ชิำชีพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ 
5. งดเวน้กำรใชท้รัพยสิ์นอุปกรณ์และเวลำปฏิบติังำนของบริษทัอยำ่งไม่เหมำะสม 

 

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้ 
กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ใดๆตอ้งไม่น ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมำยใดๆ มีกำร

ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้ กำรคดัเลือกคู่คำ้ตอ้งท ำอยำ่งยติุธรรม ทั้งน้ี 
บริษทัถือวำ่คู่คำ้เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำงมูลค่ำใหก้บัลูกคำ้ บริษทัยึดมัน่ในสัญญำและถือปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมี
ต่อเจำ้หน้ีเป็นส ำคญั ในกำรช ำระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และกำรดูแลหลกัประกนัต่ำงๆ  
 

  ผู้บังคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
1. ใหค้วำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรท ำงำนซ่ึงกนัและกนั 
2. ใหค้วำมเคำรพ นบัถือผูบ้งัคบับญัชำ 
3. ใหค้วำมใส่ใจดูแลทุกขสุ์ข และมีเมตตำธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
4. ใหค้วำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนใหแ้ก่ผูร่้วมงำน 
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5. หลีกเล่ียงกำรรับของขวญัของก ำนลัอนัมีมูลค่ำสูงจำกผุร่้วมงำนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
6. ไม่น ำเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของผูร่้วมงำนไปวพิำกษว์จิำรณ์ในทำงเส่ือมเสีย 
7. ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชำและเพ่ือนร่วมงำนดว้ยควำมสุภำพ มีน ้ ำใจ และมนุษยสมัพนัธ์อนัดี 
8. ละเวน้กำรน ำผลงำนของผูอ่ื้น มำเป็นผลงำนของตน 
9. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่ำวร้ำยต่อผูบ้งัคบับญัชำและเพ่ือนร่วมงำน โดยปรำศจำกควำมจริง 

และไม่เป็นธรรม 
 

หลกัการปฏิบตัติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 
 

  หลกัในการปฏบิัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 
1. จริยธรรมและจรรยำบรรณท่ีก ำหนดในหลกักำรฉบบัน้ี ถือเป็นวนิยัอยำ่งหน่ึง จึงเป็นส่ิงท่ีพนกังำนตอ้งท ำ

ควำมเขำ้ใจและถือปฏิบติัตลอดระยะเวลำท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีกบับริษทัอยำ่งเคร่งครัด 
2. บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหพ้นกังำนไดรั้บทรำบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั เก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

พร้อมทั้งใหผู้บ้งัคบับญัชำและผูดู้แลก ำกบักำรปฏิบติังำนจะตอ้งมีกำรติดตำมดูแลใหพ้นกังำนไดมี้กำรปฏิบติั
โดยเคร่งครัดและจริงจงั กรณีพบวำ่มีกำรละเมิด ฝ่ำฝืนไม่ปฎิบติัจะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งถูกพิจำรณำด ำเนินกำร
ลงโทษทำงวนิยั 
 

  การดูแลให้พนักงานมกีารปฏบิัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
1. จริยธรรมและจรรยำบรรณถือเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและพนกังำน ท่ีจะตอ้งรับทรำบ 

ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณอยำ่งเคร่งครัด 
2. ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบั จะตอ้งดูแลรับผิดชอบ ใหพ้นกังำนใตบ้งัคบับญัชำของตนปฏิบติัตำมจริยธรรมและ

จรรยำบรรณน้ีอยำ่งจริงจงั 
3. ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบั ตอ้งเป็นผูน้ ำในกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ตลอดจนส่งเสริม

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหพ้นกังำนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ใจวำ่กำรปฏิบติัตำมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด และไม่สำมำรถอำ้งไดว้ำ่ไม่ทรำบจริยธรรมและ
จรรยำบรรณน้ี 

4. เม่ือมีขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ให้ปรึกษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ 
หรือฝ่ำยบุคคล ซ่ึงมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

5. เม่ือมีปัญหำกำรตีควำมหรือกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนกังำน 
1) กรณีกรรมกำร ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรของบริษทัเป็นผูมี้อ ำนำจวนิิจฉยั 
2) กรณีพนักงำน ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วย  ผจก.ฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 

(Compliance) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยท่ีพนกังำนผูน้ั้นสงักดัอยูเ่ป็นผูมี้อ  ำนำจวินิจฉัย โดยค ำวินิจฉัยดงักล่ำวให้
ถือเป็นถึงท่ีสุด 

 เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปอยำ่งรำบร่ืน บริษทัไดรั้บเอำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทั
จดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of for Listed Companies 2012: Good Corporate Governance) ตำมท่ีก ำหนดโดยตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมำปรับและยดึเป็นแนวปฏิบติั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ควำมส ำคญักบั กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำน
ต่ำงๆท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ควำมมัน่คง สุขอนำมยั และ ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม และค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบ ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนใน
หมู่พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง คืนก ำไร ส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้ำงสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพ
ชีวติ ของประชำชน ปฏิบติัและใหค้วำมร่วมมือหรือควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่ง เคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และ
กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบั ดูแล ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้ให้เกิดกำรพฒันำ 
สงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้ำงสรรค ์และอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ( Conflict of Interests )  
 

ในกำรท ำงำนให้กบับริษทัอำจเกิดสถำนกำรณ์ท่ีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน
อำจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์นั้นอำจเกิดข้ึนไดใ้นหลำยรูปแบบ ดงันั้นบริษทัจึง
ไดก้ ำหนดแนวทำงท่ีทุกคนพึงถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 

การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตวัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ 

ของบริษทั หรือจำกบุคคลใดอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำนในนำมบริษทั 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รือกูย้มืเงิน หรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจำกลูกคำ้หรือผูท้  ำธุรกิจกบั

บริษทั เวน้แต่เป็นกำรกูย้มืเงินจำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินในฐำนะของลูกคำ้ของธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินดงักล่ำว 

การประกอบธุรกจิอ่ืนนอกบริษัท  
กำรท ำธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมกำร   ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งไม่กระทบต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีและเวลำ

ท ำงำนของบริษทั และห้ำมประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไม่ว่ำ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนดงักล่ำวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยทำงออ้มก็ตำม 

การท าธุรกจิใดๆ กบักลุ่มบริษัท 
กำรท ำธุรกิจใดๆ กบับริษทัทั้งในนำมส่วนตวั ครอบครัว หรือในนำมนิติบุคคลใดๆ ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำน นั้นมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมติัในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรหรือกระท ำกำรใดๆ 

ในนำมบริษทั 
ผูท้  ำรำยกำรในนำมบริษทัมีหน้ำท่ีตอ้งตรวจสอบควำมสัมพนัธ์ของคู่คำ้วำ่เก่ียวขอ้งกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำน หรือไม่ ก่อนท ำรำยกำรเพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน ทั้งน้ี นิยำมของควำมสัมพนัธ์
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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การรับของขวญัและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกจิ  
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน พึงหลีกเล่ียงกำรรับของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจำกคู่คำ้หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีมูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท   ในกรณีท่ีมีเหตุ
จ ำเป็นตอ้งรับของขวญัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดในมูลค่ำท่ีสูงกว่ำ 5,000 บำท ให้รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพื่อด ำเนินกำรตำม
ควำมเหมำะสม 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน สำมำรถรับกำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจได ้เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจของบริษทั และ
พึงหลีกเล่ียงกำรรับกำรเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวำ่เหตุควำมสมัพนัธ์ปกติจำกบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือจะ
เป็นคู่คำ้ในอนำคต 

 

การเดนิทางไปสัมมนา ดูงานทศันศึกษา 
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน สำมำรถรับเชิญไปดูงำน สัมมนำและทศันศึกษำ ซ่ึงคู่คำ้ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยเดินทำงให้ได ้ทั้งน้ี เฉพำะเพ่ือประโยชน์ในทำงธุรกิจ และตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำกผูบ้งัคบับญัชำท่ีมี
อ ำนำจเท่ำนั้น แต่หำ้มรับเงิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกคู่คำ้ 

 

การให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง  
ในบำงสถำนกำรณ์ ผูอ่ื้นอำจมองวำ่กำรให้ของขวญัและกำรเล้ียง รับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือใน

กรณีท่ีร้ำยแรงกวำ่นั้นคือถือ เป็นกำรให้สินบน หำกพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ ผูอ่ื้นอำจมองไดว้ำ่ของขวญั หรือกำรเล้ียงรับรอง
นั้นเป็นกำรกระท ำเพ่ือหวงัผลตอบแทนทำงธุรกิจ จำกหรือรัฐบำล หรือเพ่ือผลประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐบำล ท่ำนจะตอ้งไม่ให้
ของขวญัหรือจดัใหมี้กำรเล้ียงรับรองนั้น แต่ทั้งน้ีอำจมีกำร เสนอของขวญัและกำรเล้ียงรับรองท่ีเหมำะสมให้แก่ลูกคำ้โดย
บุคคลท่ี ไดรั้บมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรเท่ำนั้น  

ในบำงธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภำคของ บริษทั มีกระบวนกำรเก่ียวกบัเร่ือง น้ีซ่ึงอำจมีกำรตั้งขอ้จ ำกดัท่ีเขม้งวด
มำกกวำ่และ/หรือก ำหนดใหมี้กำร รำยงำนหรือกำรอนุมติัเพ่ิมเติม 

การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบำยเสนอเงิน  ส่ิงจูงใจ ของก ำนลั  สิทธิประโยชน์พิเศษ ใน

รูปแบบใดๆ ไม่วำ่ทำงตรงหรือผ่ำนบุคคลท่ีสำมแก่ลูกคำ้ คู่คำ้ของบริษทั  หน่วยงำนภำยนอกหรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเพ่ือให้
ไดม้ำหรือคงไวซ่ึ้งประโยชน์หรือควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ  รวมทั้งไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินรำงวลัหรือกำรจ่ำยเงินอ่ืนใดเพ่ือเร่ง
กำรด ำเนินกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวก  ยกเวน้กำรให้กำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม ส่วนลดกำรคำ้ และ
โครงกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑใ์นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ตำม 
กลต. รวมอยูท่ั้งส้ิน  71  ขอ้  
 

กจิกรรมทางการเมืองและการให้เงนิสนับสนุนทางการเมือง 
ในฐำนะพลเมืองคนหน่ึง ท่ำนอำจมีควำมสนใจ ในกระบวนกำรทำงกำรเมือง หรือในกำร โนม้นำ้วจิตใจหรือกำร

สร้ำงสำนควำมสัมพนัธ์ กบัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ อยำ่งไรก็ตำม กำรมีส่วนร่วมใน กระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกำร 
เมืองในระดบัต่ำง ๆ ทั้งระดบันำนำชำติ ระดบั ชำติ หรือระดบัทอ้งถ่ินอำจเกิดควำมพวัพนั และควำมรับผิดทำงกฎหมำย
ส ำหรับ บริษทัฯ ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีอำจเกิดข้ึนไดแ้มว้ำ่จะเป็นส่ิงท่ีท่ำน ท ำดว้ยตนเองโดยไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของบริษทั แต่อยำ่งไร
ก็ตำม  บริษทัฯ มีพ้ืนฐำนกำรท ำงำนท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้  และนโยบำยของบริษทัฯ ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรเมือง 
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มีกฎหมำยหลำยฉบบัท่ีคอยก ำกบัดูแลกิจกรรม ทำงกำรเมืองของ บริษทั รวมทั้งพนกังำนและ ตวัแทนของบริษทั 
กำรท่ีท่ำนด ำเนินกิจกรรม ทำงกำรเมืองใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต อำจส่งผล ให้เกิดกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กำรลงโทษ ทำงแพ่ง 
หรือทำงอำญำ กำรหำ้มด ำเนินธุรกิจ และ/หรือ ควำมเส่ียงต่อกำรเสียช่ือเสียงส ำหรับบริษทั 
 

การบริจาคเพ่ือการกศุล 
บริษทัมุ่งต่อกำรเป็นพลเมืองในฐำนะบริษทัท่ีดีและแสดงบทบำทอยำ่งเขม้ แข็งในกำรให้กำรสนบัสนุนในชุมชน

ซ่ึงเรำประกอบธุรกิจอยู ่กำรบริจำค ต่ำง ๆ ซ่ึง บริษทัเป็นผูใ้หทุ้นจะช่วยสนบัสนุนวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรกศุลของบริษทั และ
จะจดัสรรผำ่นสถำบนักำรกศุลท่ีหลำกหลำย เพ่ือป้องกนักำร เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัองคก์รกำรกุศลท่ีไม่เหมำะสม (เช่น องคก์ร
ท่ีสนบัสนุน โดยผูก่้อกำรร้ำยหรือกิจกรรมกำรฟอกเงิน กลฉอ้ฉลหรืออำชญำกรรมอ่ืน) ท่ำนจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดวำ่
ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร ฟอกเงิน (“AML”)  

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลจะตอ้งไม่เป็นกำรให้จำกบริษทั หรือเป็นกำร ร้องขอจำกพนักงำน ลูกคำ้ ผูใ้ห้บริกำร 
เจำ้หน้ำท่ีรัฐ หรือหุ้นส่วนทำง ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเง่ือนไขหรือเพ่ือครอบง ำกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ (หรือปรำศจำก 
“ผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน”) หรือกระท ำข้ึนเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆสถำนท่ีท ำงำนของ บริษทั ควรเป็นอิสระจำก
อิทธิพลภำยนอก กำรให้เงิน บริจำคแก่องคก์รกำรกุศลต่ำง ๆ ของควรกระท ำเป็นควำมลบั เกิดจำก ควำมสมคัรใจอยำ่ง
แทจ้ริง ไม่มีผลกระทบต่อกำรจำ้งงำน หรือกำร ตดัสินใจให้กำรชดเชยหรือตอบแทน และจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบำย 
ทั้งหมดเก่ียวกบักำรไม่เรียกร้อง  
 

การท าธุรกจิภายนอก 
เม่ือพนักงำนของบริษทั ท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทัท่ีไม่ได้อยู่ในเครือ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ในตลำด

หลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงค์โดยหวงัผลก ำไร ท่ีอยู่ในประเทศหรือเขตกำรปกครองใด ๆ (เรียกวำ่ “กรรมกำร ภำยนอก
บริษทั”) ยอ่มเกิดควำมเส่ียงในเร่ืองควำมรับผิดชอบของ พนกังำนผูน้ั้นในฐำนะกรรมกำร รวมทั้ง ควำมเส่ียงท่ีวำ่พนกังำนผู ้
นั้น จะตอ้งใชเ้วลำส่วนใหญ่ในกำรเขำ้ร่วมในกิจกำรของบริษทัแห่งนั้น ดว้ย เหตุน้ี จึงอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
และควำมรับผิดชอบของ พนักงำนผูน้ั้นในกำรท ำงำนให้กบั บริษทั ดว้ยเหตุผลเหล่ำน้ีและเหตุผล อ่ืน ๆ บริษทั จึงไม่
สนบัสนุน อยำ่งยิ่งท่ีจะให้พนกังำนประจ ำแสวงหำหรือ ยอมรับต ำแหน่งกรรมกำรภำยนอกบริษทัในบริษทัท่ีอยูใ่นตลำด
หลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงผลก ำไร 

พนกังำนทุกคนของ บริษทั ตอ้งเปิดเผยใหท้รำบและขอรับค ำอนุมติัท่ี จ ำเป็นล่วงหนำ้ก่อนท่ีจะเขำ้ร่วมในกิจกรรม
ดงัต่อไปน้ี  

1)  ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรของบริษทัท่ีอยูใ่น ตลำดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคโ์ดย
หวงัผลก ำไร  

2)  ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรของบริษทัเอกชน และมีวตัถุประสงคโ์ดยหวงัผลก ำไร  
3)  ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรขององคก์ร ท่ีไม่หวงัผลก ำไร ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่มี 
 ผลประโยชน์ ทบัซอ้น หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนของคณะกรรมกำร บริหำรกำรตรวจสอบ กำรเงิน 
 หรือกำรลงทุน  
4)  ลงสมคัรรับเลือกตั้ง ยอมรับต ำแหน่งในหน่วยงำนรัฐบำล หรือมีควำมสัมพนัธ์แบบอ่ืนกบัหน่วยงำนของรัฐ

หรือหน่วยงำน ก่ึงรัฐ  
5)  กำรท ำธุรกิจภำยนอกอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่หวงัผลก ำไร หำกก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึน

จริง หรือท่ีเขำ้ใจวำ่ อำจเกิดข้ึนไดห้รือดูเหมือนวำ่จะเกิดข้ึน  
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การจดัการและการรักษาจรรยาบรรณ  
   

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมจรรยำบรรณอยำ่งเคร่งครัด หำกพบวำ่มีกำรฝ่ำฝืนหรือ
กระท ำกำรใดๆ ท่ีขดัต่อจรรยำบรรณ บริษทัจะพิจำรณำลงโทษตำมลกัษณะแห่งควำมผิดตำมควรแก่กรณี ให้
เป็นไปตำมระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล         

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีลงนำมรับทรำบจรรยำบรรณน้ี เม่ือเขำ้เป็นพนกังำนและเม่ือ
มีกำรเปล่ียนแปลง 

3. ผูบ้ริหำรและผูบ้ังคับบัญชำต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และมีหน้ำท่ีในกำร
สอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏิบติัตำมจรรยำบรรณท่ีก ำหนด 

4. ก ำหนดใหมี้คณะกรรมกำรจรรยำบรรณ ประกอบดว้ย ฝ่ำยอ ำนวยกำรของบริษทั  1 ท่ำน เป็นประธำน ระดบั 
ผจก.ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ผจก.ฝ่ำยกฎหมำย  ผจก.ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และผจก.ฝ่ำยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
กรรมกำร โดยมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 
 ดูแลปรับปรุงจรรยำบรรณใหมี้ควำมเหมำะสมและทนัสมยั 

 พิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกล่ำวหำว่ำมีกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ และท ำกำรสอบสวน
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำว 

 วนิิจฉยัช้ีขำดในกรณีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัควำมหมำยของจรรยำบรรณของบริษทั 
 ช้ีแจงอบรมใหพ้นกังำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และถือปฏิบติัจรรยำบรรณของบริษทั 

 จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริษทั 
และ คณะกรรมกำรบริหำร ทรำบเป็นประจ ำทุกๆปี 

 มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม    
5. ในกำรขอยกเวน้กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณน้ีให้แก่ผูบ้ริหำร และกรรมกำร จะตอ้งได้รับกำรอนุมติัจำก

คณะกรรมกำรบริษทั 
 

การรายงานประเดน็ด้านจริยธรรมและการรับเร่ืองร้องเรียน 
 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  ( Hot line )  
กรณีพบเห็นกำรกระท ำท่ีสงสยัวำ่ฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ หรือพบเห็นกำรกระท ำ

ผิด กำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับบริษัท  โดยคณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริษทั จะด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  เพื่อใหมี้ควำมยติุธรรมโดยรวดเร็วท่ีสุด    

โดยพนักงำน สำมำรถสอบถำมขอ้สงสัย หรือรำยงำนต่อผูท่ี้รับผิดชอบ และ/หรือ สำมำรถกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น โดยขอ้มูลจะถูกส่งไปยงั  คณะกรรมกำรบริหำร   คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั โดย
ขอ้มูลของท่ำนจะถูกปิดเป็นควำมลบั  โดยมีช่องทำงกำรับเร่ืองร้องเรียน ดงัต่อไปน้ี  

1. ผูบ้งัคบับญัชำของท่ำนโดยตรง 
2. ฝ่ำยบุคคล    02-004-5565, 086-819-3333 
3. กรอกขอ้มูลใน Website ของบริษทั www.chayo555.com  หรือ  Email:  Center@chayo555.com 
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การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน  
ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม จริยธรรมและ

จรรยำบรรณเพ่ือพิจำรณำขั้นตอน และวธีิกำรจดักำรท่ีเหมำะสมในแต่ละเร่ือง เพ่ือน ำเสนอ มำตรกำรด ำเนินกำรระงบักำรฝ่ำ
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ รวมถึงกำรบรรเทำควำม เสียหำยให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ และรำยงำน
ผลใหผู้ร้้องเรียนทรำบ (กรณีเปิดเผยช่ือ)  
 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
1.  ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง สำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย ตนเองได้

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรเปิดเผยตนเอง บริษทัจะสำมำรถติดต่อและรำยงำนผลได ้ 
2.  ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็นแก่ผูมี้ หนำ้ท่ีรับผิดชอบ

เท่ำนั้น  
3.  บริษทัหำ้มมิใหมี้กำรตอบโตต้่อผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยเด็ดขำด 

กำรตอบโตจ้ะเป็นเหตุใหมี้กำรลงโทษทำงวนิยัสูงสุด ซ่ึงอำจรวมถึงกำรเลิกจำ้ง 
 

 

 

 

 

 


