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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)  มีความเชื่อมั่นวา่กระบวนการจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสมีมาตรฐานสากล จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและท าให้บริษัทเป็นที่ยอมรับมากขึ้น  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง บริษัทจึงได้ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการภายใต้แนวทางของ
ทางการ อันประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริษัทได้ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีหลายประการ 
ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิในการ
ได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจใน
เรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่
ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะด าเนินการเพื่อ
รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

1.1  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4  เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัท 

อย่างไรก็ดี ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบ หรือ

เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก      

ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทก าหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ก าหนดให้ด าเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

ลงคะแนนเสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการในทุกวาระ

อย่างเต็มที่ โดยประธานจะให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อซักถามที่ส าคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะน าข้อเสนอแนะ   

ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ส าหรับประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับ

งบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  
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ก าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลับวาระการ

ประชุม หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในท่ีประชุมอย่างกะทันหัน 

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัด

ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดย

จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก 

และจัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วย 

1.2 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุม 

ก าหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

เอกสารประกอบการประชุม ส าหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ ส าเนา

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการ

อิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลประกอบต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์ม

หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจประกอบด้วย รายละเอียดของสถานที่จัดการประชุมพร้อมแผนที่  โดย

เปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 

ระบบข่าว ตลท. เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

เว็บไซต์ของบริษัท เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม 

จัดส่งทางไปรษณีย์ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น     

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

และรายงานประจ าปีของบริษัท โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกกล่าวเชิญประชุม ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 

3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

นอกจากนี้ ก าหนดเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม พร้อมกับการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน โดย

เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com)  

http://www.finansa.com/
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1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก าหนดให้ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ด าเนินการประชุมจะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

อย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามค าถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นใหป้ระธานท่ีประชุม

และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้ความส าคัญกับทุกค าถาม 

1.4  การด าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก าหนดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ         

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเวลา 9.00 น.ของวันท าการถัดไป  

การจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การชี้แจงขั้นตอน

การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม และชี้แจงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามี     

ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย เป็นจ านวนเท่าไร และข้อมูลอื่นที่ส าคัญอย่างครบถ้วน และจัดส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) ภายใน 14 วัน      

นับจากวันประชุม 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายจะ

ได้รับการดูแลให้ได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

2.1 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ

ดังกล่าว ยกเว้นวาระท่ีเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ  
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบ

ฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้  

2.2 วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริษัทและ

ตามล าดับวาระการประชุม  โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน  พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา

อย่างชัดเจน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น  โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่    

ผู้ถือหุน้ตอ้งใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการได้แจ้ง

รายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถด าเนินการได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ที่ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทพิจารณาวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม  

2.3 การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน 

ก าหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน ของกรรมการทั้งหมดบริษัท และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อท า

หน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการ

อิสระ เพื่อใหก้รรมการอิสระด าเนินการตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

2.4 การลงคะแนนเสียง 

การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสตามล าดับ

วาระท่ีก าหนด โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติ

เป็นรายคน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีส าคัญดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายก าหนด และตามจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้ 

1. ผู้ถือหุน้  

2. พนักงาน 
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3. ลูกค้า 

4. คู่ค้า  

5. เจ้าหน้ี  

6. คู่แข่ง  

7. สังคมและส่ิงแวดล้อม  

8. ภาครัฐ  

ทั้งนี ้เพื่อให้สิทธิของผูม้ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดงักล่าวข้างตน้ได้รับการดแูลอย่างดี บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความส าคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อน ามาตรวจสอบ 

และปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทั้งแจ้งข้อ

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

โทรศัพท์ :  02-697-3700  
Website :  www.finansa.com 
E-mail :  ir@finansa.com 

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนต่อกรรมการบริษัทโดยตรง ดังนี้  

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท 
บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ที่พบเห็นเหตุสงสัยที่

เข้าข่ายการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี ้

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ  
บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั  
กรุงเทพมหานคร 10500 

Website : www.finansa.com 
E-mail : id@finansa.com 

ทั้งนี้ ก าหนดให้มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ 

น าส่งต่อฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป  

mailto:ir@finansa.com
http://www.finansa.com/
mailto:id@finansa.com


หน้า 6 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และโปร่งใส  ทั้งรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป  ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท  

ก าหนดให้มีการเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ต่อ 

ผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ    

เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ จะจัดให้มีการแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น           

นักลงทุน และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทเป็น

รายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจ าป ีซึ่งบริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคู่

กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น  จะจัดท าขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งมี

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการ

เงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้น าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ ก าหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้ง

ของการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการท าหน้าที่  นโยบายการ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รูปแบบของค่าตอบแทน ตลอดจนจ านวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการ

เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย 
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5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเร่ืองอื่นๆ 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และมี

นโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้ก าหนด

บทลงโทษทางวินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท  

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการพิจารณาอย่างรอบคอบส าหรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทและ

บริษัทย่อย ท่ีมีลักษณะเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการป้องกันดูแล

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งก าหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์ โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และส าหรับกรรมการที่มี

ส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านน้ันจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ท่ีประชุมรับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

ดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการดังกล่าวไว้

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีด้วย 

 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชี

จะน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ก่อนที่จะน าเสนอแก่

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดแูลการจดัท างบการเงนิของบริษทัและบริษัทย่อยให้สามารถ

เปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ชัดเจนด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล   งบ

การเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทให้อิสระอย่างเตม็ที่แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการสอบ

ทานระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน  ส าหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฎอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
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 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมโดยรวม โดยจะน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อไป 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนและด าเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้

คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน  องค์กรอื่นตามความเหมาะสม ท าให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้

กับธุรกิจของบริษัท  

6. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ  โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ

ก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน

ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระ 

ก าหนดใหป้ระธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ  และ

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน  

ส าหรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัท  ไม่มี

อ านาจอนุมัติ ไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในด้านการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ 

กรรมการบริหารมีจ านวนไม่เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดด้วย 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจ านวน  3  ท่าน 

คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดุลและการสอบทานการด าเนินงานของบริษัทด้วย

จ านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดไว้ว่าใน

การประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  อย่างไรก็ตาม  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารง

ต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 
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ก าหนดให้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม

มติของคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการอิสระน้ัน ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้ง

กรรมการอิสระเพิ่ม ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ พิจารณาก าหนดตัวบุคคลที่มี

ความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ าตามหัวข้อ

ข้างล่างนี้ และก าหนดค่าตอบแทนทั้งหมด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ

พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป  

ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
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อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษัท 

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงของกลุ่มบริษัท โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อย

ดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหาร  : ประกอบด้วยกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีอ านาจหน้าทีด่ังนี ้

1) มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้จ่ายเงนิ

เพื่อการลงทุน และเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300 ล้านบาท หรือ

จ านวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2) จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก    

การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทในต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

3) มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท 

4) มีอ านาจจัดท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 

5) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ

แนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ 1 

ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท  

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลง

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ

การประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรับเรื่องแจ้งเบาะแสการท าทุจริตคอร์รัปชั่นและ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
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(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของกรรมการท้ังหมด  

หน้าทีค่วามรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ  

1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของบริษัท เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม
ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการสรรหา โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของ
บริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง หรือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปนี้ 
(2.1) สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัท โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่

เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยเล่ือนต าแหน่งบุคลากรภายในที่มีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ตรง กับต าแหน่งงานน้ัน 

(2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกับ

ต าแหน่งงาน 

3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมโดยพิจารณาจาก 

(3.1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเกณฑ์ที่ทางการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

(3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พันธกิจและวิสัยทัศน์

ของบริษัทในต าแหน่งนั้น ๆ 

(3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

(3.4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

(3.5) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

4) ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่ นใจว่าบุคคล

ดังกล่าว มีความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
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5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจ าเป็นต้องสรรหากรรมการ

อิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท 

6) จัดให้มีการพิจารณาประเมินการท างานของคณะกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการเป็นประจ าทุกป ี

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ   

1) ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา 

และจูงใจกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

2) กระบวนการในการพิจารณาและจา่ยค่าตอบแทนต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัท ภิบาล 

และสามารถตรวจสอบได้ 

3) ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ควรน าปัจจัยต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย 

(3.1) เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียง 

(3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายและ

อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมินผลงาน

ประจ าปี 

(3.3) การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

(3.4) ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานการก ากับดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบัติตาม

หลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวตอ้งค านึงถงึหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผล

ด้วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

1) ศึกษาและจัดท าร่างนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล 

2) น าเสนอร่างนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติและน าออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร 
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โดยจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy 

Statement) 

3) ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้การท าหน้าที่ก ากับดูแลของกรรมการ

บริษัท และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่าง

เหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ท าหน้าที่ใน

การก ากับดูแลกิจการ 

5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  ที่

ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ า 

6) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

7) ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท 

8) ด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ท าหน้าที่

ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ท าหน้าที่

ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ 

7. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

1. ก าหนดจ านวนครั้งในการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 
ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของ

บริษัท 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
1.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
1.4 ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ 
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2. กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นจริง ๆ ให้แจ้งประธานกรรมการหรือ
เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการทราบ โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. องค์ประชุมในการประชุมในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะ และ

ก าหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 
5. กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท  
6. กรรมการผู้จัดการ จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนด ารงต าแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประเภท
ต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ทั้งนี้ การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ๆ 
ต้องไม่ขัดกับข้อก าหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

8. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน  

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้าง

คุณค่าให้ท้ังกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

2. ก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง (3-5 ปี) ให้สอดคล้องกับ

การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม  

9. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยัง

พิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน ารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้  

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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10. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ 

ก าหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี โดยการเกณฑ์การประเมินผลจะได้พิจารณา

แบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์จัดท า  มาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนการ

ประเมิน รวบรวม และประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

11. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใน

การจัดเตรียมแผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร

จัดการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงานส าคัญ ๆ 

ส าหรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและต าแหน่งในสายงานหลัก จะเน้นการสรรหาจากบุคลากร

ภายในองค์กร ส าหรับการด าเนินกุลยุทธ์และการวางแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารที่อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือหมด

วาระการด ารงต าแหน่งหรือเกษียณอายุ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จะพิจารณาเป็นการ

ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติต าแหน่งผู้บริหาร และ

ส าหรับต าแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

12. การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

ก าหนดให้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการ

จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการใหม่ ดังนี้ 

1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และเป้าหมายการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

2. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจ า

และวาระพิเศษประจ างวด 

3. คู่มือคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นโยบายที่ส าคัญ เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเส่ียง นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เป็นต้น รวมทั้ง

แนบพระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวังตามกฎหมาย 
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13. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเลิก

จ้างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

14. การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG 

Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้น าหลักปฏิบัติ  ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว 

และน าเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่6/2561 เมื่อวันที ่12 พฤศจิกายน 2561 

และจะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการดังกล่าวยิ่งขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 


