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บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

คู่มือนโยบายกาํกบัและดูแลกิจการ 

บทนํา 

 การกาํกับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่าง    

คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กบัผูถื้อหุน้ใน

ระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงยึดหลกัความเท่าเทียมกนัความโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้นัแป็นปัจจยัสาํคญัในการเสริมสร้างพฒันาองคก์ร บุคลากร และ

ขบัเคล่ือนกิจการให้มีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สร้างความเช่ือถือ 

ความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย สาธารณชนและสงัคม เพ่ือให้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเกิดข้ึนภายในบริษทัฯ         ตลอดจนสร้างผลประโยชนสู์งสุด      

ต่อทัว่ทั้งบริษทัฯ ใหส้ามารถดาํเนินกิจการไดต้ามวตัถุประสงค ์คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติให้จดัทาํ “คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ” ของบริษทัฯ 

ข้ึน สอดคล้องกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทย และทาํการทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบติัตาม

นโยบาย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ    ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจและนาํไปสู่

การส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของตนไดอ้ย่างถูกตอ้งทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือสร้างแรงผลกัดนัองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศและย ัง่ยืน ทั้งน้ี แนวทางของการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัไดก้าํหนดให้สอดคลอ้งกบั    “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2557”    ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย อนัมีรายละเอียดจาํแนกออกเป็น 7 หมวด ดงัน้ี  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้  

2. การปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

6. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเส่ียง 

7. จริยธรรมธุรกิจ  

บริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยดึถือและปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการน้ี เท่าท่ี

เก่ียวขอ้งและเหมาะสม   

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นโดยทัว่ไปคณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบในการบริหารงานบริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ โดยคาํนึงถึงสิทธิและ

ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั ซ่ึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆดงัต่อไปน้ี  

1.1) สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น  

1.2) สิทธิในส่วนแบ่งกาํไร / เงินปันผล ของบริษทัฯ      

1.3) สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลและข่าวสารของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอและทนัเวลา การไดรั้บขอ้มูลสาํคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่น Website ของบริษทัฯ  

1.4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนประจาํ ค่าเบ้ียประชุม โบนสั บาํเหน็จ เป็นตน้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น 

การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การเพ่ิมทุนหรือลดทุนและการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

1.5) สิทธิในการมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 

     บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือบริษทัฯ มีผลกาํไรและสภาพคล่องเพียงพอ หากไม่มีเหตุการณ์จาํเป็นอ่ืนใดและหากการจ่ายเงิน

ปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีสาระสาํคญับริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลง

มติ หรือ ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ลงมติในกรณีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมีหนงัสือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ และประกาศ

การจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น

ในแต่ละปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานในปีนั้นๆ ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีแลว้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ซ่ึงเป็นไป

ตามพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบญัชี) หากไม่มีเหตุการณ์จาํเป็นอ่ืนใด และหากการจ่ายปันผลนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีสาระสาํคญัในส่วนของบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทัฯ 

ยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

นโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

     คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งนกัลงทุนชาวไทย นกัลงทุนต่างประเทศ นกั

ลงทุนรายยอ่ย และนกัลงทุนสถาบนั จึงไดก้าํหนดนโยบายอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดงัน้ี 

     • การกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุ้น ในการจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะจดัข้ึนภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินงวดบญัชี 

บริษทัฯ จะกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม และไดจ้ดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี

อยา่งเพียงพอ 

     • ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นและการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความ

เหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการของบริษทัฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามใดๆ ล่วงหน้า (หากมี) ก่อนวนัประชุมทั้งน้ีบริษทัฯจะกาํหนด

หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ 

     • หนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯจะดูแลผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ในเวลาท่ีเหมาะสม 

          o จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยหนงัสือเชิญประชุมจะมีขอ้มูลวนัเวลา สถานท่ี 

และวาระการประชุม เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน และขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอยา่งครบถว้น ตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบั

ดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น(AGM Checklist) 

          o เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและขอ้มูลประกอบการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 30 

วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์

         o ประกาศหนงัสือเชิญประชุมผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

     • การมอบฉันทะ สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้้วยตนเอง ผูถื้อหุ้นนั้น ๆ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยบริษทัฯ จะจดัเตรียมขอ้มูลของกรรมการอิสระ อาทิประวติั ท่ีอยู่ การศึกษา การดาํรง

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

การมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีจะมีการพิจารณา เป็นตน้  

     • การลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นไดต้ั้งแต่ก่อนเวลาเร่ิมประชุมเป็นตน้ไป 

และ ไดมี้การนาํระบบ Bar Code มาให้บริการลงทะเบียนและคาํนวณผลในการลงคะแนนเสียง   เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ ผูถื้อหุ้น นอก 

จากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบในรายงานการ

ประชุม 



 
 

คูมื่อนโยบายกํากบัดแูละกิจการ 
ทบทวนและปรับปรุงลา่สดุ เม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2559 หน้า 3 
 

 

 

 

 

     • การเขา้ร่วมประชุม ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชุม และระหวา่งการประชุมจะ

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยจะจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม จดบนัทึกขอ้

ซกัถามและขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัจากผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น 

     • รายงานการประชุม จดัทาํและส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแก่หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่รายงานการประชุมทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

     • การประสานงาน มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูติ้ดต่อและประสานงานกบันกัลงทุน 

 

นโยบายกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลความลบั (Policy on Confidentiality of Information) 

 บริษทัฯ ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการใชข้อ้มูลของบริษทัฯ โดยปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานให้ความสาํคญัต่อการเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ เช่น ขอ้มูล

ภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 นโยบายกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 

 เพ่ือประโยชน์แห่งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีถือเป็นบุคคลท่ีล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูล

ภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 ก. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเร่ืองการทาํธุรกิจแข่งขนักบั

บริษทัฯ หรือทาํธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

 ข. การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

  o กาํหนดระยะเวลาห้ามการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํงบ

การเงินโดยกาํหนดระยะเวลาห้ามการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 30 วนัก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 

และ 24 ชัว่โมงหลงัการประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 

  o กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร (ตามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะมีหน้าท่ีจัดทําและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน  3 วนัทําการหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ และส่งสําเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯดงักล่าวให้

เลขานุการบริษทัฯ เพ่ือบรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกคร้ัง 

  o ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัใช้ข้อมูลภายในของบริษทัท่ีมีหรือ อาจมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ สาธารณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพ่ือการซ้ือหรือ

ขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือ หลกัทรัพยอ่ื์น(ถา้มี) ของบริษทั ไม่ว่า

ทั้ งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย แก่บริษัท ไม่ว่าทั้ งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาํดังกล่าวจะทาํเพ่ือ

ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ่ื้น หรือนาํขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

  o กรรมการ และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น / ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งน้อย 1 วนั ล่วงหน้าก่อน

ทาํการซ้ือขาย ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งรายงานสรุปให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ 
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3. การคาํนงึถงึบทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ มีนโยบายดงัน้ี  
 

     ก) นโยบายการส่ือสารกบัคณะกรรมการและการแจง้เบาะแส 

     เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังาน และผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียสามารถส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ หรือแจง้เบาะแสจากการกระทาํ

ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร บริษทัฯจะให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

และให้ความสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั ซ่ึงจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจแก่ผูร้้องเรียน บริษทัฯ จึงจดัให้มีช่องทางส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้ยา่งสะดวกและหลายช่องทาง 
 

วิธีการติดต่อ 

ผูเ้สนอแนะสามารถส่ือสารไปยงัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งเป็นหนงัสือพร้อมระบุช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail (ถา้มี) และ

ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ ของผูเ้สนอแนะ ไดท้างอีเมล ์ponpisch@cn-thai.co.th หรือส่งตามท่ีอยูด่งัน้ี 
 

คุณพลพสิิฐ เจริญไทย 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

727 ถนนลาซาล  

แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ของบริษทัฯ จะเป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบขอ้มูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  แมว้า่ในกรณีท่ี

ผูแ้จง้ขอ้มูลไม่เปิดเผยตนเอง  บริษทัฯ ก็จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีขอ้มูลหรือขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 

 

ข) การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

      คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งบริหารงานบริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดและสนบัสนุนให้มีการร่วมมือกนัระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงิน

ท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืและเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยยึดถือหลกัพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั โดยอธิบายอยูใ่น

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1. บริษทัฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และ

ทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บทราบสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย องคก์รและหน่วยงานของ

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.2. สารสนเทศของบริษทัฯจะตอ้งแสดงดว้ยความรอบคอบ ชดัเจนกระทดัรัดเขา้ใจง่ายและโปร่งใส สารสนเทศท่ีสาํคญัจะตอ้งถูกเปิดเผยตาม

กฎหมายทั้งดา้นบวกและดา้นลบและไม่ทาํให้เกิดความสบัสนและเขา้ใจผิดต่อผูใ้ช ้โดยมีสาระท่ีสาํคญัมากกวา่รูปแบบ 

    4.3. บริษทัฯ จะตอ้งจดัหาช่องทางการกระจายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการเขา้ถึงของผูใ้ชแ้ละไดผ้ลลพัธ์ท่ีคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเสียไป 

     4.4. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร (ตามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะมี

หน้าท่ีจดัทาํและรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทัภายใน 3 วนัทาํการหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ และส่งสาํเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯดงักล่าวให้เลขานุการบริษทัฯ เพ่ือ

บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกคร้ัง 

 4.5 คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการ

จะตอ้งสนบัสนุนการพฒันาดา้นความรู้และความสามารถของผูบ้ริหารในการนาํเสนอสารสนเทศและเพ่ิมความชาํนาญดา้นการส่ือสารแก่ผูบ้ริหาร 

 4.6 คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํกบัให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลให้ครบถว้นตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือไดแ้ละ

ทนัเวลา ทั้งตอ้งมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ประจาํปี 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

     โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงควรมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทกัษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จะประกอบด้วย

คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 5 ชุด ไดแ้ก่ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

     คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยห้าคน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ และมี

จาํนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า

คณะกรรมการบริษทัฯมีการคานอาํนาจท่ีเหมาะสม  

     คุณสมบัติของกรรมการบริษทัฯ 

     ก. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

     ข. มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสตัย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ

เขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

     ค. มีความรู้ความสามารถหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงดา้นท่ีสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจการก่อสร้าง การคา้ระหว่างประเทศ      การวางแผน

กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบญัชีระหวา่งประเทศ การเงินระหวา่งประเทศ กฎหมาย และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

     ง. ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั (รวมบริษทัฯ) และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดๆในบริษทัคู่แข่งทางธุรกิจก่อสร้างทั้งท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และไม่ไดจ้ดทะเบียน 

     จ. ควรจะผา่นการอบรมและไดรั้บประกาศนียบตัรคอร์ส Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง    

     ฉ. อายไุม่เกิน 70 ปี เวน้แต่จะไดข้ยายระยะเวลาเน่ืองจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯจะใช้ดุลยพินิจโดยคาํนึงถึงความพร้อม

ของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีมีอยู ่เช่น ประสบการณ์ คุณสมบติั และสุขภาพ      
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บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 1.คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายของบริษทัฯ โดยมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีอาํนาจกระทาํการใดๆตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 รวมถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ กรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านมีส่วนร่วมในการ

กาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระ และเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

 2.คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีกระทาํการใดๆท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ  

 3.คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารทาํหน้าท่ีแทนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ และสามารถกาํหนดรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 

 4.คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจท่ีจะขายหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ

มากกวา่สามปีข้ึนไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยืน่ฟ้องต่อศาล หรือมอบขอ้พิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 

 5.กาํหนดหรือให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ คุณค่าท่ีบริษทัฯ มุ่งหวงัและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 6.ทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจของบริษทัฯ ทุกๆ 5 ปี และทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจทุกปี 

 7.พิจารณาและหารือเก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ เลือกสรรและอนุมติัในประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวกบัทิศทางธุรกิจและนโยบายของ

บริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ 

 8.ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความคืบหน้าในการบรรลุวตัถุประสงค ์และการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบและนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 9.ดูแลกาํกบัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 10.ดูแลให้มีการกาํกบัตรวจสอบ ทั้งจากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก ให้ทาํหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิผล 

 11.อนุมติังบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี และดูแลให้มีการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 12.ดูแลให้มีการส่ือสารในเร่ืองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 

 13.กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

 14.กาํหนดนโยบาย และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และดูแลการปฎิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือเป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 15.กาํหนดนโยบายและแนวปฎิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 16.เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรายงานผลการดาํเนินงาน ตอบขอ้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะ 
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5.2 คณะกรรมการบริหาร 

         คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ซ่ึงถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 

         ก.มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายและ

ประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

         ข.มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และ

สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

         ค.มีความรู้ความสามารถในดา้นท่ีสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัสาํหรับการดาํรงตาํแหน่งในฐานะผูบ้ริหารระดบัสูง 

         ง.ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 3 บริษทั (รวมบริษทัฯ) และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดๆในบริษทัคู่แข่งทางธุรกิจ

การก่อสร้างและไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งในระดบัผูบ้ริหาร 

        จ.ควรจะผา่นการอบรมและไดรั้บประกาศนียบตัรคอร์ส Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD)  

       ฉ.อายไุม่เกิน 70 ปี เวน้แต่จะไดข้ยายระยะเวลาเน่ืองจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯจะใช้ดุลยพินิจโดยคาํนึงถึงความ

พร้อมของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีมีอยู ่เช่น ประสบการณ์ คุณสมบติั และสุขภาพ 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 1.คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีบริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 414 ไดเ้พ่ิมเติมขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

• มีอาํนาจในการซ้ือขาย อสงัหาริมทรัพย ์เคร่ืองจกัร และสินทรัพยใ์ดๆเพ่ือดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการให้

การคํ้าประกนัทรัพยสิ์น การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ภายใตม้ติท่ีกาํหนดไวข้องคณะกรรมการ

บริษทั 

• มีอาํนาจในการขอสินเช่ือกูย้มืเงินในรูปแบบต่างๆ กบัธนาคาร สถาบนัการเงินทุกแห่ง และหน่วยงานอ่ืนๆรวมถึงอาํนาจในการ

เจรจาต่อรองขอ้ตกลงในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย ตลอดจนการนาํหลกัทรัพยต่์างๆ ของบริษทัฯ ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

• มีอาํนาจในการอนุมติัการจ่ายเงินล่วงหน้า เงินมดัจาํ และการให้กู้ยืมเงิน โดยจะตอ้งเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

• มีอาํนาจในการดาํเนินการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือการเปิดบญัชี แต่งตั้งผูมี้อาํนาจลงนามในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ือการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

    2.คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจทาํความตกลงหรือทาํสัญญาผูกพนับริษทัฯ รวมถึงการเสนอราคาและการประมูลการเขา้ทาํสัญญากบั

ลูกคา้ การจดัหาวสัดุและบริการอ่ืนๆ การเขา้ทาํสัญญากบับริษทัคู่คา้ทุกประเภท โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานั้นจะตอ้งอยูใ่นขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ไว ้และจะตอ้งให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ     

 3.คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจกระทาํการใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

   4.คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ     เพ่ือรับทราบและหารือถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารไดด้าํเนินการ    

ลงไป อย่างไรก็ดี สําหรับประเด็นท่ีเก่ียวกบันโยบายของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยต่อธุรกิจของบริษทัฯหรือเร่ืองท่ี

กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งกระทาํโดยคณะกรรมการบริษทัฯ หรือเร่ืองซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการทั้งน้ี

รวมถึงเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯเป็นรายเร่ืองหรือตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัฯ 

กาํหนดให้เสนอเพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯก่อน 

     5.จดัทาํและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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 6.พิจารณาทบทวนอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ   ตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางการมอบอาํนาจ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

 7.พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการทัว่ไป (GM) ลงมาถึงผูจ้ดัการระดบักลาง 

 8.ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหน้าในการดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

 9.ติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความจาํเป็นในแต่ละคร้ัง ตามอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 10.จดัทาํและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

 11.จดัทาํและทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯได้

กาํหนดไว ้

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

        คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือมีวตัถุประสงค์เป็นกลไกในการช่วย

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบและคาํแนะนาํตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละโปร่งใส สนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนทาํหน้าท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการ

บริษทัฯ ในการจดัการความเส่ียงและระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวงัให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและความเป็นอิสระใน

การตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน 

 คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 340 ต่อมา โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 404 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติให้เปล่ียนแปลงช่ือของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งน้ีเน่ืองจากบทบาท และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นไดร้วมหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการอยูแ่ลว้ และเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดมุ้่งเน้นในการให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์และพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

 1) ตอ้งมีจาํนวนสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 

 2) ประธานกรรมการบริษทัฯไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

 3) มีเลขานุการ ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการและ มีหนา้ท่ีช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

                      กาํกบัดูแลกิจการ 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ 

 ก.ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้น ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 ข.สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ค.ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 ง.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 จ.แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงาน

ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในปัจจุบนัและ 

2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

 ฉ.ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
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 ช.ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ซ.สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯได ้

โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 ฌ.มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

 ญ.สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ อยา่งน้อย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการ

สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

 
บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการ 

 1.สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัทาํอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

ครบถว้น 

 2.สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 3.สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯและเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

 4.สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและให้คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษทั 

 5.สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์  และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง 

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

6.พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง รวมไปถึงถอดถอนบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่า 

ตอบแทนผูส้อบบญัชีและเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 

คร้ัง 

 7.พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

 8.จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 9.ดูแลและรับเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแสการทุจริต หรือขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส่งถึงคณะกรรมการบริษทัฯ 

 10.ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายและดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

 
5.4 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะตอ้งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็น

อิสระ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑ์และการกาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและนาํเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพ่ือให้การปฏิบติั

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ภายใตก้ารนาํเสนอค่าตอบแทนท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯไม่

มีอาํนาจในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่จะนาํค่าตอบแทนดงักล่าวเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 1) มีจาํนวนสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน 

 2) สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

 3) ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้ง เป็นกรรมการอิสระ 

 4) สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือจาก (2) และ (3) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 5) ประธานกรรมการบริษทัฯไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณสมบัติของกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 ก.ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม 

 ข.แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และในปัจจุบนัไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและ 

การบริหารงานของบริษทัฯบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

 ค.ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 

 ง.ไม่ใช่ผูท่ี้ถูกแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 จ.สามารถปฏิบติัหน้าท่ีแสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ โดย

ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี  

 1.กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงและนาํเสนอแนวทางต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  

 2.นาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับคาํแนะนาํ 

และแสดงความเห็นและเสนอความเห็นดงักล่าวเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

 3.ให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

 4. ปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ. 

 

5.5 คณะกรรมการสรรหา 

        คณะกรรมการสรรหา  จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ 

ในการนาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การสรรหาและการคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาขอ้เสนอและตดัสินใจในการรับรอง หรือยกเลิก หรือแกไ้ข เพ่ือนาํเสนอและขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น (สาํหรับการ

เสนอแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 

 1) มีจาํนวนสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน 

 2) สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ 

 3) ประธานคณะกรรมการสรรหา ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 4) ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาหรือสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา 
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คุณสมบัติของกรรมการสรรหา 

 มีคุณสมบติัเดียวกนักบักรรมการอิสระ 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหา มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

 1.กาํหนดแนวทางในการคดัเลือก แต่งตั้ง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 2.ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

 3.นาํเสนอรายช่ือผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 4.ดาํเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการตามความตอ้งการของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 5.จดัทาํรายงานเก่ียวกบัแนวโนม้ขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัในการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือนาํเสนอต่อ  

คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา 

 6. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

หลกัเกณฑ์การสรรหา 

 1.พิจารณาคุณวฒิุ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและการอุทิศเวลาของผูส้มคัรโดยมุ่งหวงัการ สร้างมูลค่าให้กคัณะกรรมการของบริษทัฯ 

 2.พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้าํ วิสยัทศัน์ จริยธรรมและความซ่ือสตัย ์ความทุ่มเทและ สามารถอุทิศเวลาอยา่งเตม็ท่ี โดยยดึถือหลกัสูงสุด  

ของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 3.ผูส้มคัรตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัและ

ขอบเขตการดาํเนินงานของกรรมการ ไม่เป็นบุคคลท่ีถูกข้ึนบญัชีดาํ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงหน่วยงานกลต.) หรือเคยถูกตดัสินใน

ความผิดทางอาญา 

 4.ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 5.ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ 

  o ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจาํกดัหรือ

เป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

  o ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทาํนองเดียวกนักบับริษทัฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือ

เป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ 

  o หรือกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้

 6.พิจารณาคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เช่น พิจารณาจากทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

5.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุม

ทั้งองค์กร รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ อย่างเหมาะสมโดยได้

กาํหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบติั หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน 

 2) ประธานกรรมการบริษทัฯไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 3) มีเลขานุการซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีช่วยเหลืองานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ก.ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 ข.สมาชิกอยา่งนอ้ย 1 คนในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

               

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

 1.กาํหนดความเส่ียงของบริษทัฯ จากสภาพแวดลอ้มของกิจการ 

 2.กาํหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 3.กาํหนดนโยบายและแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

 4.ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ตลอดจนให้คาํแนะนาํเก่ียวกบักรอบการควบคุมภายใน 

 5.รายงานความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ รวมถึงสถานะความเส่ียง แนวทางในการจดัการความเส่ียงคืบหน้า และผลของการบริหารความ

เส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 

 6.ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสานงานเก่ียวกบัความเส่ียง และการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

 7.ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

5.7 กรรมการอสิระ (Independent Directors) 

       คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจดัการไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและไม่มีหน้าท่ีในการบริหาร

จดัการในบริษทัฯ และหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น  
 

ลกัษณะของกรรมการอสิระ 

 1) มีสมาชิกอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม ของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระและมีไม่ต ํ่ากวา่ 3 คน 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด 
 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

 ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯหรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและในช่วงนอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

 ค. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
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 ง.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์   และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัใน

เครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 

 จ.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืนใด เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัสาํคญั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูส้อบบญัชี 

หรือผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ฉ.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 

 ช.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดในกิจการอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกนั/เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ เงินเดือนประจาํ

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 ซ.สามารถปฏิบติัหน้าท่ีแสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดย 

ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

               ฌ.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

 ญ.สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกนั และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ 

กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั และอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ  

(collective decision) ได ้  

 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

 1.สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 2.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกคร้ัง รวมทั้งตั้ งประเด็นคาํถามในท่ีประชุมเพ่ือให้มัน่ใจว่า

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครอง และบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

 3.มีความสามารถและเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและให้ความสนใจ

กบับริษทัฯ 

 4.จดัให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเองเป็นประจาํและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพ่ือพูดคุยในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารงาน 

 5.จดัทาํหนงัสือยนืยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณีท่ีถูกร้องขอ 

 

5.8 หลกัเกณฑ์และการปฏิบัติท่ีเกีย่วข้อง 

 ก) วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

 กรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัประจาํปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามเป็น

อตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้และให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระ 
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 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย กาํหนดให้กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ และให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระ 

 กรรมการอิสระ กาํหนดให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก และในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมอิสระนั้นให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการตอ้งพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึง

ความจาํเป็นดงักล่าว 

 

 ข) การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่น้อยกวา่ 6 คร้ังต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม

ความจาํเป็น ทั้งน้ีประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ จะร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเขา้ประชุมตามความสาํคญัและจาํเป็น กรรมการแต่ละคน

สามารถสอบถามขอ้มูลและหรือเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระไดโ้ดยผ่านทางเลขานุการบริษทัฯ ซ่ึงจะเป็นผูก้ลัน่กรองและเสนอต่อประธานกรรมการ และ

กรรมการผูจ้ดัการเพ่ือบรรจุเป็นวาระ สําหรับวาระสาํคญัของการประชุมแต่ละคร้ังให้กาํหนดไวล่้วงหน้าอย่างชัดเจน ประกอบด้วย งบประมาณ

ประจาํปี การพิจารณาผลประกอบการและงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํไตรมาส และประจาํปี ให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการดาํเนินงานให้

คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

 ในการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีหนงัสือเชิญประชุม พร้อมกบัระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณา

ก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน 

 กาํหนดองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการวา่จะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 หลงัจากการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการบริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่าง

รายงานการประชุมดงักล่าวล่วงหน้าก่อนการรับรองในการประชุมคร้ังต่อไป รายงานการประชุมดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการจดัเก็บพร้อมกบัเอกสาร

ประกอบการประชุมอยา่งครบถว้น เพ่ือพร้อมสาํหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ีกาํหนดให้มีการประชุมกรรมการท่ีมิใช่กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

 ให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี 

 

 ค) การแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีการกาํกบัดูแล และความโปร่งใสของการดาํเนินงานภายใน ตาํแหน่งและอาํนาจหน้าท่ีของ ประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ จะได้รับการแบ่งแยกไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการกาํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการ และการบริหารงานประจาํ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ประธานกรรมการ ได้รับเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯจากบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ ประธาน

กรรมการมีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมดูแลบริษทัฯตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย อนัไดแ้ก่การพฒันาและทบทวนกลยทุธ์และนโยบายท่ีสาํคญัท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ และมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งดูแล

การทํางานของคณะกรรมการบริหารให้ เป็นไปตามบทบาท  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร นอกจากน้ีประธาน

กรรมการบริหารเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 
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      กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการจากบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ และ

กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง และมีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดทั้งน้ีอาํนาจ

หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควร และตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1.ดาํเนินงานของบริษทัฯให้เป็นไปตามท่ีนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั 

 2.ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย และสภาพตลาดใน   

ขณะนั้น ๆ 

 3.พิจารณากลัน่กรอง รวมทั้งมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 4.ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานด้านต่าง ๆ ของบริษทัฯ อาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในกระบวนการการ

ปฏิบติังาน และทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

 5.เป็นตวัแทนบริษทัฯในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ โดยอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดกระทาํการแทน

ก็ได ้

 6.ดูแลให้การส่ือความกบัสาธารณชน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนกังานเป็นไปในทางเสริมสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทัฯ 

 7.นาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้ห้ทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

 

 ง) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ 

 เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯจะจดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจดัให้มีการบรรยายสรุป

วิสัยทศัน์กลยทุธ์ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินการท่ีสาํคญัโดยประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 

พร้อมทั้งจดัให้มีเอกสารสาํหรับกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่เพ่ือประกอบการทาํหนา้ท่ี อนัไดแ้ก่ หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบับริษทัฯ และ

รายงานประจาํปีเล่มล่าสุดของบริษทัฯ ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีสําคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทัฯ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อาํนาจอนุมติั และขอ้ห้ามการกระทาํของกรรมการบริษทัฯตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบทบาท

หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

 

 จ) หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง 

 1. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ และนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 2. กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั 

 3. กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นเงินเดือน และโบนสั รวมถึงผลประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ เช่นเดียวกบัพนกังาน 

เช่น สิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล ประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ ค่าเดินทาง เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

 4. หลกัเกณฑค์่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯและสามารถเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของ 

บริษทัจดทะเบียนทัว่ไปและบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้โดยให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีท่ีตอ้ง

ปฏิบติั และผลการปฏิบติังานรายบุคคล ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส ยติุธรรมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ฉ) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ก.การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ 

 ข.การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล 

 บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯเป็นประจาํทุกปี โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ร่วมกนักาํหนด

หลกัเกณฑ์ขั้นตอนในการประเมินผล ตลอดจนบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบผลงาน โดยเลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบการประเมินดงักล่าวให้

กรรมการแต่ละท่านและรวบรวมเสนอต่อประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทาํการประเมินผลการปฏิบติังาน และนาํผลการประเมินไป

หารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ีสาํหรับขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการจะนาํมาใชใ้น

การปรับปรุงประสิทธิผล 

 การประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้ริหารระดบัสูง 

 บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยในส่วนของการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

มีหน้าท่ีทบทวนเป้าหมาย หลกัเกณฑก์ารปฏิบติังาน ติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบติังาน และนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารจะพิจารณากําหนดดัชนีช้ีวดั

ความสําเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยทุธ์และเป้าหมายในแต่ละปี โดยติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมี

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองผลการประเมินท่ีนาํเสนอโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ

พิจารณาให้ความเห็นชอบและกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

 ช) แผนพฒันาการสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Planning) 

       บริษทัฯ มีการดาํเนินการเก่ียวกบัแผนพฒันาการสืบทอดตาํแหน่งงานโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเตรียมความพร้อมด้านกาํลงัคน ทั้งในเชิง

คุณภาพและปริมาณ เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ีเหมาะสม และเพ่ือคดัเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเหมาะสมในการ

ดาํรงตาํแหน่งงานท่ีเป็นตาํแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ของบริษทัฯ อนัได้แก่ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ หรือของสายงาน หรือเป็นตาํแหน่งท่ีมี

ความสาํคญัในโครงสร้างการบริหารจดัการ หรือต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเป็นตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการทกัษะเฉพาะดา้น มีความชาํนาญเชิง

ลึก หรือยากแก่การทดแทน เช่น กรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายก่อสร้าง และผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 บริษทัฯ จดัให้มีระดบัชั้นของผูส้รรหาและนาํเสนอบุคคลท่ีจะมาสืบทอดตาํแหน่งงาน และผูมี้อาํนาจในการให้ความเห็นชอบกบัผูท่ี้จะมา

สืบทอดตาํแหน่งงาน ซ่ึงสาํหรับตาํแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ของบริษทัฯ ผูส้รรหาและนาํเสนอจะเป็นคณะกรรมการสรรหา หรืออาจเป็นบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯเป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการบริษทัฯกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของสายงาน ในขณะท่ีผูมี้อาํนาจในการให้ความเห็นชอบอาจเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของสายงาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัชั้นของตาํแหน่งงานท่ีจะมีการสืบ

ทอดนั้น ๆ 

 แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได)้ 

         คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ในกรณีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหาร

ระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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6. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเส่ียง 

 
การบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง จึงไดพ้ฒันาระบบการบริหารความเส่ียงสาํหรับปฏิบติัใชโ้ดย

พนกังานในทุกระดบัชั้นและครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) โดยบริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา 

จาํกดั มาทาํการฝึกอบรมพนกังานและเป็นท่ีปรึกษาในการจดัทาํคู่มือและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดก้าํหนดกรอบการ

บริหารความเส่ียง และกระบวนการบริหารความเส่ียง ตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของ COSO (Enterprise Risk Management –Integrated 

Framework, COSO, September 2004) แ ล ะ  AS/NZ 4360:2004 (Risk Management -Australian/New Zealand Standard, AS/NZ4360:2004) ม า

ประยกุตใ์ช ้เพ่ือให้ระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบติัสากล 

 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบในการบริหารความเส่ียง 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ น้ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรับการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ทั้งในระดบัองคก์ร ระดบัสายงาน 

ระดบัฝ่ายงาน ระดบัส่วนงาน โครงการ และกิจกรรมการปฏิบติังานต่างๆ ทัว่ทั้งบริษทัฯ โดยกาํหนดให้ 

 1.คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) มีบทบาทและหนา้ท่ี ในการมอบนโยบาย แนวทางการบริหารความเส่ียง ให้คาํแนะนาํและให้

การสนบัสนุนแก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีบทบาทและหน้าท่ี ในการทบทวน และอนุมติันโยบาย และกรอบ

การบริหารความเส่ียง กาํกบัดูแล โครงสร้าง และกระบวนการการบริหารความเส่ียง รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานในบริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการบริหารความเส่ียง แต่งตั้ง และมอบหมาย ตาํแหน่งผูจ้ดัการความเส่ียง (Risk Manager) และผูป้ระสานงานความเส่ียง (Risk Champion) 

 3. ผูบ้ริหารของบริษทัฯ (Management) มีบทบาทสาํคญัในการนาํระบบการบริหารความเส่ียงมาบรรจุเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนกลยทุธ์  

แผนธุรกิจ กระบวนการปฏิบติังาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษทัฯ รวมทั้งให้การสนบัสนุนแก่พนกังานภายใตบ้งัคบับญัชาเพ่ือให้นาํ

ระบบการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการปฏิบติังาน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบติังานและจดัการกบัความเส่ียงเป็นประจาํ 

 4. ผูจ้ดัการความเส่ียง (Risk Manager) มีบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการจดัทาํ ปรับปรุงนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง 

รวมถึงส่ือสาร แนะนาํระบบการบริหารความเส่ียงให้กบัทุกหน่วยงาน และโครงการในบริษทัฯ ดาํเนินการดูแลติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง

การรายงานความเส่ียง ความคืบหนา้ของแผนการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ อยา่งน้อยทุก

ไตรมาส ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ 

 5. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ (Audit and Corporate Governance Committee) มีบทบาทในการรับทราบผลการ

ประเมินความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูจ้ดัการความเส่ียง พร้อมให้คาํแนะนาํในประเด็นท่ีบริษทัฯ 

ควรพิจารณา และสนบัสนุนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้เขา้ใจความเส่ียงท่ีสาํคญั ท่ีเช่ือมโยงกบัการควบคุมภายใน 

 6. ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor) มีบทบาทในการให้คาํปรึกษาแก่ผูจ้ดัการความเส่ียง   ผูป้ระสานงานความเส่ียงในเร่ืองของความ 

เส่ียงและการควบคุม ร่วมทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง ดาํเนินการทดสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการควบคุมต่างๆ ท่ี

หน่วยงานกาํหนดข้ึน รวมถึงนาํผลการระบ ุประเมินความเส่ียงไปประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบภายใน (Risk-based Audit) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

คูมื่อนโยบายกํากบัดแูละกิจการ 
ทบทวนและปรับปรุงลา่สดุ เม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2559 หน้า 18 
 

 
 

 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

       บริษทัฯ ไดก้าํหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีระบบและดาํเนินไป

ในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งบริษทัฯ โดยมีขั้นตอนการบริหารความเส่ียงในภาพรวม ดงัต่อไปน้ี 

 1. กาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเห็นชอบโดย

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ 

 2.กาํหนดกลยทุธ์ วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ท่ีชัดเจนโดยผูบ้ริหาร และทบทวนโดยคณะกรรมการบริษทัเพ่ือนาํไปกาํหนดแผนกลยทุธ ์

โครงการกิจกรรมทางธุรกิจทัว่ทั้งบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

 3.ระบุ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

โดยประเมินความเส่ียงในดา้นผลกระทบ (Risk Impact) และดา้นโอกาสท่ีจะเกิด (Risk Likelihood) 

 4.ระบุ และประเมินแนวทางปฏิบติั รวมถึงการควบคุมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียง ภายใตก้รอบการบริหารความ

เส่ียงของบริษทัฯ โดยประเมินการควบคุมในดา้นประสิทธิผล (Control Effectiveness) และการครอบคลุม (Control Coverage) 

 5.กาํหนดรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ ท่ีใชใ้นการตอบสนองต่อความเส่ียง โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียง ระดบัการควบคุม เทียบกบัระดบั

ความเส่ียงและการควบคุมท่ียอมรับได้ (Risk Appetite and Control Acceptable Level) รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนท่ีเกิดข้ึน

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น เพ่ือจดัทาํเป็นแผนการบริหารจดัการความเส่ียงในระดบับริษทัฯ หรือเป็นแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในของฝ่ายงาน ส่วนงานหรือโครงการ ดูแลติดตาม รายงานประสิทธิผลของกระบวนการ ระบบต่างๆ ท่ีใชใ้นการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงติดตามความคืบหนา้ของแผนการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจาํภายใตก้รอบการรายงานความเส่ียงท่ีกาํหนด 

 

ปัจจุบนับริษทัฯไดแ้บ่งประเภทความเส่ียงท่ีสาํคญัๆ ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operation Risk) 

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) 

 

7. จริยธรรมธุรกจิ 

  

 คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบในการจดัให้มีระบบท่ีให้ความมัน่ใจวา่กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ไดด้าํเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมายและจริยธรรมท่ีดีและให้มีการจดัทาํแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณและประกาศให้พนกังานทุกคนทราบกนัโดยทัว่หน้า

โดยขอ้ปฎิบติัทางจริยธรรมควรมีการทบทวนเสมอในแง่ของความคาดหวงัของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นท่ีเปล่ียนไปและไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ของคู่มือเร่ืองจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของ

พนกังาน ทั้งน้ีพนกังานทุกคนไดรั้บเอกสารเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังานและถือเป็นกรอบการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของบริษทัฯ      

 

 

 

 

 

 

 


