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นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัท บีบีจไีอ จ ากัด (มหาชน)  

 

การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

หรือบรรษัทภิบาล หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการ

ก ากับดูแล รวมทั้ งกลไกมาตรการที่ ใช้ก ากับการ

ตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซ่ึง

รวมถึง (1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

(objectives) (2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และ

พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ และ (3) การ

ติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  

เพ่ื อการบ ริหารจัดการที่ มี ประสิทธิภาพ  โป ร่งใส 

ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ก าหนดรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดีเป็นดังนี ้
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 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง 

และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์

ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งนี้ กรณีฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการ

กระท าความผิด จะมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเร่ือง

ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาสอบสวนและด าเนินการตามระเบียบ ดังนี้ 

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  

การกระท าของกรรมการ พนักงานประจ า พนักงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการจ้าง พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างผ่าน

บริษัทคู่สัญญา และตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยในเร่ืองดังนี้ 

- การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก ากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับใด  ๆของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

- การกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปช่ัน การฉ้อโกง เป็นต้น 

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

บริษัท บีบีจี ไอ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่  2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

E-mail:   ia@bbgigroup.com 

โทรศัพท์ :   0-2335-8673 

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 จัดท าระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และก าหนดบทลงโทษ ส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 

 การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าได้โดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น  

 ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจส่ัง

การที่สมควร เพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับ

ภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือ

การให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กการสอบถามหรือเสนอแนะารสอบถามหรือเสนอแนะ  

หากพนกังานมขีอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการ

ก ากับดแูลกิจการทีด่แีละการต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถติดต่อที ่ 

ส านกักฎหมายและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

02-335-8816 
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หมวดหมวดท่ี 1ท่ี 1  

บทท่ัวไปบทท่ัวไป  

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 

1.2 หลักส าคัญพ้ืนฐาน 6 ประการ 

1.3 ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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ข้อมลูท่ัวไป 

บริษัท บีบีจไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) ได้ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง     

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท น้ าตาลขอนแก่นจ ากัด (มหาชน) ด าเนินกิจการ

หลักประกอบธุรกิจผลิตไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล ซ่ึงใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือจัด

จ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ อันแสดงถึงความ

มุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 

วิสัยทัศน์            :  มุ่งสู่กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติด้วยนวัตกรรมสีเขียว และด าเนิน              

ธุรกิจด้วยแนวทางอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ               :  สร้างสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง จากสินค้า

เกษตรกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการด าเนินงานข้ันสูงพร้อมทั้งการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ค่านิยมองค์กร    :         
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หลกัส าคัญพ้ืนฐาน 6 ประการของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

1. AAccountibility (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท า)  

 การด าเนินการหรือตัดสินใจใดๆ อย่างรอบคอบ รัดกุม ภายใต้เหตุผลสนับสนุนที่เช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ 

และพร้อมยอมรับผลจากการกระท าเหล่านั้น 

2. RResponsibility (ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)  

 การมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความ

รับผิดชอบน้ีรวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ 

3. TTransparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)  

 การมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบช้ีแจงได้ 

4. EEquitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน) 

 การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและให้ความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก 

5. VVision to Create Long-term Value (มีวิสัยทัศนส์ร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการระยะยาว) 

การด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และน าพาบริษัทฯ ไปสู่ “การ

เติบโตด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน” รวมทั้งไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการบั่นทอนคุณค่าดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย 

6. EEthics (มีคุณธรรมและจริยธรรม) 

การประพฤติปฏิบัติที่ดี ต้ังอยู่บนหลักความถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือสร้างคุณค่าจนเกิดเป็นวัฒนธรรมพนักงาน  
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ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ 

ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ซ่ึงน าไปสู่ผลอย่างน้อยดังนี ้

- สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบระยะยาว 

- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

- เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม 

- สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 22  

จรรยาบรรณจรรยาบรรณ  
2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 
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2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดมั่น

กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

แนวปฏิบัติ 

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญและยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงบังคับใช้กับการด าเนินธุรกิจในทุกประเทศ 

โดยพนักงานให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถ่ิน อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

2. การต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบ เพ่ือควบคุม 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมของ

องค์กรให้ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 

3. การจัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร 

 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยส าคัญของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  อันเป็น 

ธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ต้ังแต่กรรมการจนถึงพนักงาน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท

ตระหนักดีว่าองค์กรที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถด ารงความย่ังยืนอยู่ในธุรกิจได้ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบสอดคล้องกับสังคม ส่ิงแวดล้อม และ

ประโยชน์ส่วนรวม  

5. ความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอย่างเต็มก าลังความสามารถอย่างถูกต้อง

โปร่งใสเพ่ือให้เกิดผลในทางที่ดีที่สุด รวมถึงผลักดันความใฝ่รู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อยู่เสมอ  

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็น

ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือความเช่ือมั่นของนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ที่เก่ียวข้องผ่านช่องทางที่

เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ  

7.  การปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม 

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหน้ี พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียม และปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อยโดยเท่าเทียมกัน 

8. การบริหารความเสี่ยง 

จัดให้มีการบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในความถูกต้องของรายงานทางการ

เงิน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ค าส่ังต่าง ๆ และเป็นไปตามกรอบการ

ควบคุมภายในที่ดี วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินธุรกิจ ก าหนดระดับความส าคัญของความเส่ียง 

และมีมาตรการในการควบคุม เพ่ือลดอัตราความเส่ียงให้เหลือน้อยที่สุดในระดับต้นทุนที่เหมาะสม 
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 2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร1 และพนักงาน 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 

ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยดึมัน่ข้อพึงปฏิบัติท่ีดี ตามจรรยาบรรณนี้ 

เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ของบริษัทฯ 

 

แนวปฏิบัติข้อพงึปฏิบัติเฉพาะของกรรมการ และผู้บริหาร 

 

1.  การดูแลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมรวม วัตถุประสงค์ นโยบายกลยุทธ์หลัก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้แก่

ผู้ถือหุ้น รวมถึงบริหารและจัดการกับความเส่ียงที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยมี

ระบบ และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับองค์กร ตามวิธีปฏิบัติงานอันเป็นท่ียอมรับทั่วไป 

2.  การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจที่ดี มีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเหมาะสมต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเช่ือถือ ความเช่ือมั่นต่อผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในสังคม และระดับประเทศ ดูแล

การบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3.  ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 

บริหารองค์กรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุก

ระดับขององค์กร สอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนใน

องค์กร 

4.  ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

5.  การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดความ

เสียหาย หรือถูกน าไปใช้เพ่ือการอ่ืนที่มิได้เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

“ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการณ์ทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

6.  การติดตาม และประเมินผล 

ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทาง

การเงิน และแผนงานต่าง ๆ พร้อมทั้งดูแลติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งประเมินผลงานของผู้บริหารโดยสม่ าเสมอ 

                                         
1 ผู้บริหาร หมายถงึ ผู้ด ารงต าแหนง่ระดับบริหารสีร่ายแรกนบัต่อประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารลงมา ผู้ซ่ึงด ารงต าแหนง่เทยีบเทา่ผู้ด ารงต าแหนง่ระดับบริหารราย
ทีส่ีท่กุราย และใหห้มายความรวมถงึผู้ด ารงต าแหนง่ระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิทีเ่ปน็ระดับผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทยีบเทา่ 
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7.  การปฏิบัติต่อพนักงาน 

นอกจากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว 

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ 

2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน

ระยะส้ันคือ เงินโบนัส ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาวคือ กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน 

3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน 

4) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษ ต้องกระท าด้วยความสุจริต

ใจ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

5) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง

ทั่วถึง และสม่ าเสมอ 

6) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 

8.  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้ 

1) ด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

2) ด าเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือ

หุ้นอย่างดีที่สุด 

3) รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้น และผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ส าคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง 

4) ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ 

5) ต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา และ

หน่วยงานตรวจสอบภายในรับทราบ และได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้น ๆ ได้ 

6) การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนหรือต าแหน่งอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วน

ผู้บริหารต้ังแต่ผู้อ านวยการข้ึนไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่การไปด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

7) ผู้บริหารหมายรวมถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงมา ผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความ

รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือ

เทียบเท่า ต้องงดซ้ือขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลัง

การประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่

สมรส และของบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมี

กรณีดังต่อไปนี ้
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- ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ

หรือบริษัทในเครือ ท าข้ึนหรือเก่ียวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

- ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

8) มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนินกิจการ และการบริหารงานประจ าวัน

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความรอบรู้ และเพ่ิมทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ส าหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้า

รับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่า เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อัน

น ามาซ่ึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

 

9.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1) ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะส้ัน คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทน

ระยะยาว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock 

Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น อันเป็น

การสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้

ก าหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เช่ือมโยงกับผล

ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) 

2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเก่ียวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผย

ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงาน

ประจ าปีของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

ขอ้พงึปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

 

1. ปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เอาใจ
ใส่และเคร่งครัดต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ

พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด  

1.3 ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่าย

ตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นได้ 

2. การปฏิบัติต่อพนักงานอื่น  
2.1 เคารพสิทธิผู้อ่ืน และไม่กล่าวร้ายต่อผู้อ่ืนโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 
2.2 พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.3  ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท าการอัน

แสดงถึงความไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

2.4  ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน  
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3. การรับหรือให้ประโยชน์ 
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงให้ หรือเสนอจะให้ที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงเงิน ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด

กับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท าธุรกิจ

กับบริษัทฯ หรือให้ความชอบพอ หรือความสนิทสนมกับผู้ค้าของบริษัทฯ รายหน่ึงรายใดเป็นพิเศษใน

ประการที่อาจท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการปฏิบัติ หรือเลือก

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจนเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้ 

4. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

4.1 ไม่พึงรับหรือให้การเล้ียงรับรอง ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐหรือบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ  

4.2 ไม่รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส กรณีได้รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใด

และไม่สามารถส่งคืนได้ให้น าส่งแก่หน่วยงานกลางของบริษัทฯ เพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์

ต่อไป 

5. การจัดท ารายงานและงบการเงิน 

 ลงรายการบัญชี จัดท ารายงานและงบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกับรายการที่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐาน

การบัญชีที่ยอมรับทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 

6. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ 

ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์ ซ่ึงถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ แก่ผู้อ่ืน ไม่ว่าโดย 

จงใจ หรือไม่ก็ตาม ซ่ึงอาจจะมีส่วนน ามาซ่ึงความเสียหายในการแข่งขันทางธุรกิจ เสียภาพลักษณ์หรือ

ช่ือเสียงของบริษัทฯ ได้ 

7. การรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ 

หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือสร้างความเสียหายแก่

บริษัทฯ รวมถึงพึงรักษาเกียรติและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม  

8. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่น าไปใช้เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจาก

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงต้องเคารพทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

  “ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  

9. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

9.1 รักษาและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

9.2 ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ  คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสียไป

ท าซ้ า ดัดแปลง หรือน าไปใช้ด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

9.3 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจ

น าไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ เก่ียวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน  
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10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
10.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

อย่างเคร่งครัด 

10.2 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการท างาน

และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

11. การใช้ข้อมูลภายใน  
11.1 เก็บรักษาและจัดให้บุคคลที่ได้รับข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) โดยมีวิธีในการเข้าถึงที่เหมาะสมและ 

ไม่เปิดเผยให้กับพนักงานหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง  

11.2 ไมใ่ช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ  เช่น แผนงาน รายได้ มติ 
การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เป็นต้น ซ่ึงท าให้บริษัทฯ 

ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม เพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบ 

12. ความขัดแย้งทางประโยชน์ 
 กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานไม่พึงกระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

ซ่ึงรวมถึงการมีกิจกรรม หรือการกระท าอันอาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อย

กว่าที่ควรหรือแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตาม นโยบาย

เก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องแจ้งให้บุคคลที่เก่ียวข้องทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้

เสียของตน กิจกรรม หรือการกระท าอันอาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อย

กว่าที่ควรหรือแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าว การ

กระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระท าดังต่อไปนี้ด้วย 

12.1 การแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 พนักงานไม่พึงประกอบการ  ด าเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

12.2 การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบข้ึนเป็นส่วนตัว 

หรือกับครอบครัว หรือญาติ พ่ีน้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิด

การขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น 

- ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

- ด ารงต าแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ท าธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

- ท าการค้าสินค้าหรือบริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือท าการผ่านผู้อ่ืน 

หรือบริษัทย่อย 

12.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน โดยอาศัยข้อมูล
อันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม  

12.4 พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากพนักงานกระท าการ หรือ 

ละเว้นการกระท าการที่ควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงาน

ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทาง

มรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
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13. การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

พนักงานพึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้

เง่ือนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และรวดเร็วแก่

ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ 

ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ นอกจากนี้ พนักงานพึงรักษาความลับของ

ลูกค้าและไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

14.  การปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา

หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้อง

รีบแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

15.  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหา

ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน

สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย 

16.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระท า

ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน

องค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ

ควบคุมภายในที่บกพร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 ธันวาคม 2561  

 

 2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 

 

เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ

รักษาภาพพจน์ ท่ีดีของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดหลักเกณฑ์อันเก่ียวกับ

จรรยาบรรณของการจัดซ้ือและจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของท้ังบริษัทฯ ไว้  

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. การรับของขวัญ การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

1.1 การรับของขวัญหรือของก านัล 

 ไม่รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส ซ่ึงอาจถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

เก่ียวกับการจัดซ้ือและจัดจ้าง และส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน กรณีได้รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืน

ใดและไม่สามารถส่งคืนได้ให้น าส่งแก่หน่วยงานส่วนกลางของบริษัทฯ เพ่ือการกุศลหรือ

สาธารณประโยชน์ต่อไป   

อนึ่งการให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าต่ าในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอาร่ี 

เคร่ืองเขียนที่มีลักษณะเป็นของช าร่วยในวันข้ึนปีใหม่ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเก่ียวกับการ

จัดซ้ือและจัดจ้าง 

1.2 การรับเล้ียง 

 การรับเล้ียงให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเล่ียงหากไม่จ าเป็น ในกรณีที่จ าเป็น ควรจะ

ผลัดกันออกค่าใช้จ่าย การยอมให้ผู้ค้าเล้ียงรับรองหรือออกค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงรับรองหรือ

ความบันเทิงต่าง ๆ เพียงอย่างเดียวอาจถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

1.3 การให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

ละเว้นการท าความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนคิดไปว่าน่าจะเกิดความ 

ไม่ยุติธรรมข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะท าให้ผู้ค้ารายอ่ืนเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมท า

การค้ากับบริษัทฯ จนท าให้บริษัทฯ เสียภาพลักษณ์ได้ 

2. ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซ้ือและจัดจ้าง 

2.1 การจัดซื้อ ไม่ควรด าเนินการจากการเจาะจงข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ 

หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมี

เหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจ าเป็นเท่านั้น 

2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรจะต้องเลือกสรรผู้ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลนั้นๆ การเชิญผู้ค้า

ที่เพียงเพ่ือให้ครบจ านวนตามระเบียบโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะ

ท าให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้ค้าที่ดีรายอ่ืนๆ ด้วย 

2.3 ผู้ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเง่ือนไขต่างๆ อย่างเดียวกัน ซ่ึงเป็นลายลักษณ์อักษร 

กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.4 ในกรณีที่ท าการประมูลแล้วไม่ตัดสินใจซ้ือหรือจ้าง ควรจะบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และถ้ามีการ

ประมูลคร้ังต่อไป ผู้ที่เสนอรายเดิมจะต้องได้รับโอกาสเท่าๆ กันด้วย 
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3. การปฏิบัติตนต่อคู่ค้า 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริต

และความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน 

3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่างๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดข้ึนจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้าสมัคร

เข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 

3.3 การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนข้ันตอนการจ่ายเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วรัดกุม

และให้ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 

3.4 ละเว้นการช่วยผู้ค้าที่ท างานบริษัทฯ ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสีย

ให้กับรัฐ 

4. ล าดบัการเลอืกซ้ือสนิค้า 

4.1 ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซ่ึงนอกจากเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว

ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อีกด้วย 

4.2 ไม่ควรซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆ จากผู้ผลิตอ่ืน หากบริษัทฯ และบริษัทในเครือผลิตได้และมีจ าหน่าย

อยู่ในตลาด ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นจริงๆ เช่น มีอุปสรรคในเร่ืองการมีจ าหน่าย ณ จุดที่ต้องการ 

หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็น หรือให้ประโยชน์มากกว่า 
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หมวดหมวดท่ี ท่ี 33  

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

3.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ  

3.2 การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
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 3.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทส าคัญในการ

ก ากับดูแลใหกิ้จการมผีลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึง

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้น าซ่ึงต้องก ากับ

ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง (1) การก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลัก (2) การก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร

ทรัพยากร และ (3) การติดตาม ประเมินผล และการดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

แนวปฏิบัติ 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 12 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศหรือความแตกต่างอ่ืน

ใด 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ 

กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และต้องไม่มีส่วน

เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการอิสระ

ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม2 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือ

หุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง3 ของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย   

                                         
2 ผู้มอี านาจควบคุม หมายถงึ ผู้ถอืหุน้หรือบคุคลอืน่ซ่ึงโดยพฤติการณม์อีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี

นัยส าคัญ ไมว่่าอทิธิพลดังกลา่วจะสบืเนือ่งจากการเปน็ผู้ถอืหุน้ หรือได้รับมอบอ านาจตามสญัญา หรือการอืน่ใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบคุคลที่เข้า

ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

 (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

 (ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้ 

 (ค) บคุคลทีต่ามพฤติการณส์ามารถควบคุมผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนนิงานของบริษัทใหป้ฏบิติัตามค าสัง่ของตน

ใน การก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนนิงานของบริษัท 

 (ง)  บคุคลทีต่ามพฤติการณม์กีารด าเนนิงานในบริษัทหรือมคีวามรับผิดชอบในการด าเนนิงานของบริษัทเยีย่งกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลทีม่ี

 ต าแหนง่ซ่ึงมอี านาจหนา้ทีเ่ช่นเดียวกับบคุคลดงักลา่วของบริษัทนัน้ 

3  ผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง (พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 258) หมายถงึ  

 (1)  คู่สมรสของบคุคลดังกลา่ว 

 (2)  บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติิภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
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(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ 

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ4 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

ส านักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ

                                                                                                                               
 (3)  หา้งหุน้สว่นสามญัทีบ่คุคลดังกลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เปน็หุ้นสว่น 

 (4)  หา้งหุน้สว่นจ ากัดทีบ่คุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เปน็หุ้นสว่นจ าพวกไมจ่ ากัดความรับผิด หรือเปน็หุน้สว่นจ าพวกจ ากัดความ 

 รับผิดทีม่หีุน้รวมกันเกินร้อยละสามสบิของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจ ากัด 

 (5)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดทีบ่คุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือหา้งหุน้สว่นตาม (3) หรือ (4) ถอืหุน้รวมกันเกินร้อยละ

 สามสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยได้แลว้ทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ 

 (6)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดทีบ่คุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือหา้งหุน้สว่นตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถอืหุน้

 รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยได้แลว้ทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

 (7)  นติิบคุคลทีบ่คุคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมอี านาจในการจดัการในฐานะเปน็ผู้แทนของนติิบคุคล 

4  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถงึการท ารายการทางการค้าทีก่ระท าเปน็ปกติเพือ่ประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ

สนิทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลอืทางการเงนิด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณอ์ืน่ท านองเดียวกัน ซ่ึงเปน็ผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัทฯ หรือต้ังแต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ 

เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนโุลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดังกล่าว

ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมี

การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระคร้ังแรก เว้นแต่คณะกรรมการเห็นถึงความสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Based) หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ อาทิ ด้านบัญชีและการเงิน 

ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย ด้านบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤติ ซ่ึงมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มี

ความรู้ความเช่ียวชาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้

มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการ โดยจะต้องมีข้อมูลที่มี

รายละเอียดเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ 

5. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงไม่ด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการที่ได้จัดต้ังข้ึน เพ่ือให้มีความชัดเจนใน

การแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระต้องมีกรรมการ

อิสระมากกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หรือแต่งต้ังกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนด

วาระการประชุมคณะกรรมการ 

6. คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อน

อ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 

7. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึง

จ านวนปีการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

8. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องมี
ความโปร่งใสชัดเจน 

9. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพ่ือความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง นโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดี และข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. กรรมการต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เก่ียวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) ห รื อห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program 

(DCP) หรือเทียบเท่า เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
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คณุสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์  ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2. มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการท างานที่ดี 

3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ ส าหรับผู้ที่เคยเป็น

กรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา 

5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอันที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

 

การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

มีประวัติการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ

จัดท าตารางความรู้ความช านาญ (Board Skills Matrix) เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ

สรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ าเป็นท่ียังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ

และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director 

Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ 

โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

ความหลากหลายของกรรมการ 

การสรรหากรรมการจะค านึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ซ่ึง

รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ โดยไม่ได้จ ากัดเพศ อายุ เช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอ่ืนใด 

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. บริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษัทฯ และการก ากับดูแลการด าเนินการของบริษัทย่อย ให้

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

(Accountability to Shareholders) 

2. ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการโดยค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดย

ค านึงถึงปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ก าหนดและก ากับให้มีการส่ือสารแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจ าปี วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

หลักให้พนักงานรับทราบและเข้าใจโดยทั่วถึง 
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4. เป็นผู้น าองค์กรในการบริหารกิจการโดยก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 

และกลยุทธ์การด าเนินงาน รวมถีงน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือเพ่ิม

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที ่ 

5. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายหลัก และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และก ากับ

ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับ

การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพ่ือให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 

และระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งค่ังสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize 

Economic Value and Shareholders’ Wealth) รวมถึงน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้จัดสรร

ทรัพยากรส าคัญ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

6. ดูแลให้บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความ

ต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) 

7. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตลอดจนเร่ืองที่ส าคัญ  อ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง เพ่ือให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

8. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนด าเนินงาน (Operational Plan) 

รวมถึงประเมินผลการด าเนินงาน และก ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผล

การปฏิบั ติงาน ตลอดจนเร่ืองที่ส าคัญ อ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกเดือน  

9. บริหารกิจการเพ่ือสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างย่ังยืนซ่ึงครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดี สร้างคุณค่า

ระยะยาว (Creating Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) และเป็นประโยชน์หรือลด

ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้

การเปล่ียนแปลงต่างๆ (Resilience) 

10. ดูแลให้กรรมการทุกคนและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง  (Duty of Care) และ

ซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงตัดสินใจและท ารายการโดยไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

11. กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระใน
การพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งต้ังกรรมการ และการก าหนด

มาตรฐานการด าเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของกรรมการอ่ืนๆ หรือฝ่าย

จัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

12. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติของกรรมการ และพนักงาน รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจ าทุกป ี

13. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมถึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเร่ืองข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

14. จัดให้มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ( Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเช่ือถือได้  
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15. มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียงจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง โดย

จัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

16. จัดให้มีการสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ

เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินและโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง   

17. จัดให้มีการก าหนดค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการท างาน และสูงกว่าหรือ
เทียบเคียงกับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และเช่ือมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key 

Performance Indicators: KPI) โดยมีค่าตอบแทนระยะส้ันคือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส 

รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซ่ึงพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option 

Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น  

18. แต่งต้ังเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เพ่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

ทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชมุคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคัญและกิจกรรมของ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเปิดเผย

คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ 

19. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ าเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ   

20. ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ

รายบุคคล เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติหน้าทีต่่อไป 

21. รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกเดือน  และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณี

ดังต่อไปนี้                                                                                              

- ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง5 มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย 

- ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

22. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตน
หรือผู้อ่ืน รวมถึงงดซ้ือขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลัง

การประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน 

23. กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบการด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมการ  

24. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม  

                                         
5 บคุคคลทีม่คีวามเก่ียวขอ้ง หมายถงึ บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ในลษัณะใดลกัษณะหนึง่ดังต่อไปนี ้

(1) บคุคลทีม่อี านาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณทีีบ่คุคลนัน้เปน็นติิบคุคลใหห้มายความรวมถงึกรรมการของนติิบคุคลนัน้ด้วย 

(2) คู่สมรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมทีย่งัไมบ่รรลนุติิภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลตาม (๑) 

(3)  นติิบคุคลทีบ่คุคลตาม (๑) หรือ (๒) มอี านาจควบคุมกิจการ 

(4)  บคุคลอืน่ทีม่ลีกัษณะตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด 

เมือ่บคุคลใดกระท าการด้วยความเขา้ใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทท าธุรกรรมทีใ่หป้ระโยชนท์างการเงนิแก่บคุคลดังกลา่ว กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบคุคลตาม (1) หรือ (1) จะได้รับประโยชนท์างการเงนิด้วย ใหถ้อืว่าบคุคลดังกลา่วเปน็บคุคลทีม่คีวามเก่ียวขอ้งส าหรับการท าธุรกรรมนัน้ 

อ านาจควบคุมกิจการ หมายถงึ 

(1)  การถอืหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงในนติิบคุคลหนึง่เกินกว่าร้อยละหา้สบิของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนติิบคุคลนัน้ 

(2)  การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงสว่นใหญใ่นทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของนติิบคุคลหนึง่ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไมว่่าเพราะเหตุอืน่ใด 

(3)  การมอี านาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่ก่ึงหนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
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25. กรรมการอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ 

การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินกิจการ 

ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ง

ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

26. ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก

เก่ียวกับการด าเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

27. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นอย่างน้อย 2 คร้ัง/
ปี เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ

แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม 

28. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

และความจ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

29. มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือ

ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

30. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การด าเนินการต่าง ๆ การ

กู้ยืม หรือ การขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ าประกัน และการ

ด าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

31. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ การเข้าท ารายการ (ในกรณีที่

ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

32. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

33. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

34. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอ่ืน 

ๆ ที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออก

ตามวาระ ในกรณีการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งต้ังกรรมการ

ใหม่ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

35. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจ

ช่วงที่ท าให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้

ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น 

36. พิจารณาก าหนดและแก้ไขการเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  

2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีมาตรการที่

ดูแลให้เร่ืองส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ หากประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ

ต้องมีกรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่าย

จัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน  

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา

ส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 

5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเร่ืองที่น าสู่ที่ประชุม รวมถึง

ประเด็นการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงาน

ของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจ าวัน 

 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติ ในเร่ืองต่างๆ รวมถึง 

- วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะส้ันและระยะยาว  

- แผนงานและงบประมาณประจ าปี  

- การลงทุน ด าเนินโครงการต่างๆ ท าสัญญาที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  

- การปรับโครงสร้างการบริหาร  

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

- การก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

- การแต่งต้ังกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

- การก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

- การแต่งต้ังพนักงานต้ังแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้ึนไป 

- การแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงก าหนดแนวทางการก ากับดูแล

บริษัทดังกล่าว 

  

คณะกรรมการบริษัทด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

- การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าป ี

- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

- การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

- การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร

การจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

- การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินให้มีความน่าเช่ือถือ 
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คณะกรรมการบริษัทไม่ควรด าเนินการ ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

- เร่ืองที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ การ

จัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้วตาม

กรอบนโยบายที่ก าหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการท างานของฝ่าย

จัดการ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

- เร่ืองทีม่ีข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจและหน้าที่หลักเก่ียวกับการด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวัน

ของบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี และตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ฝ่าย

จัดการจะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพ่ือ

น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการคร้ังถัดไป 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมแก่กรรมการหรือผู้แทนของ

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์

ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ัน โดยฝ่ายบริหารมี

หน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท โดยได้รับสารสนเทศที่

เก่ียวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคร้ังถัดไป 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด  และในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด 

5. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี  

(กรณีมีการประชุม 12 คร้ัง/ปี ไม่ควรน้อยกว่า 9 คร้ัง) 

6. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือ

ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เร่ืองส าคัญได้ถูกบรรจุเป็น

วาระการประชุม ทั้งนี้ หากประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระต้องมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วม

พิจารณาก าหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาค าขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุ

เร่ืองอ่ืนที่ส าคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

7. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพ่ือการเสนอ

เร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 

8. ก่อนการพิจารณาวาระการประชุม กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดย

กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว  

9. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย  

10. ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพภายนอกเก่ียวกับการด าเนินกิจการ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควร

เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่ จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้ น 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการราย

ดังกล่าว และช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

5. ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท (โดยมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่) เลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ก าหนด ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคร้ังถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ

ด ารงต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

 

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งในรูปแบบของ

การประเมินตนเองรายบุคคลด้วยตนเอง (Self-Evaluation) และแบบไขว้ (Cross-Evaluation) รวมถึง

การประเมินตนเองรายคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหาส าหรับการพัฒนาการ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์โดยมี

การทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเผยแพร่หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลการประเมินในรายงาน

ประจ าปีของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปีและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อคร้ังที่มาประชุม และโบนัส) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่

ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนและมอบหมายหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
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ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษัท เร่ือง แผนการสืบทอดต าแหนง่และการพฒันาผู้บริหารระดับสงู 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบ

ทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง รวมถึงได้ก าหนดนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า 

หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานต้ังแต่ระดับผู้อ านวยการอาวุโสข้ึนไปสามารถเข้า

รับการคัดเลือกในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา 

ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงมีทักษะ

และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็น

ประจ าทุกปี ถึงส่ิงที่ได้ท าไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดต าแหน่ง นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม  

 

ขั้นตอนการสืบทอดต าแหน่ง 

1. ก าหนดต าแหน่งบริหารที่ต้องจัดท าแผนการสืบทอดงานประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ผู้บริหารระดับสูง 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

(Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงแต่ละต าแหน่งงาน  

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่

สามารถสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงแต่ละต าแหน่งงาน  

4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเทียบกับระดับ 

Competency ที่ต้องการ เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap 

5. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจัดให้มีการหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้า

ข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ข้ึนไปเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเพ่ือให้มีความเข้าใจ มี

ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของ

ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นระยะโดยจะต้องรายงานเร่ืองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

7. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 
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คณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยท า

หน้าท่ีศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นหน่วยงานอิสระที่จะ

ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญของ

คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลองค์กรที่ดีเพ่ือให้ความมั่นใจว่าการด าเนินการขององค์กรเป็นไป

ตามข้อก าหนดและการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี

มติก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี

หรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

4. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นสากลอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการ

ได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

5. มีอ านาจในการสอบทานผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าเอาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบ โดยปฏิบัติตาม

ระเบียบของบริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบไปด้วยข้อมูล

อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
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ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ฯเสนอค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและเสนอต่อผู้ถือหุ้นแต่งต้ังต่อไป รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

8. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ให้มีความสัมพันธ์และเก้ือกูลกัน และลดความซ้ าซ้อนในส่วนที่เก่ียวกับการตรวจสอบด้านการเงิน 

9. พิจารณาเพ่ือเสนอกฎบัตรให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

10. ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราก าลังของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ

ควบคุมภายใน 

13. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือ

ผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย

หนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการการต่อต้าน

คอร์รัปช่ันของกิจการตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

15. มีอ านาจในการเรียกข้อมูลหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณา 

16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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การประชุม  

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส 

และเร่ืองอ่ืนๆ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ ตามแต่จะเห็นสมควร  

2.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค าส่ังของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 

กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัด 

ประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 

จ านวนกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ แต่งต้ังจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ 

ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

5. การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก 

เสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  

6. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

7. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือ

ทราบอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพ่ิมและถอดถอนจาก

กรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

 

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

-  ครบก าหนดตามวาระ 

-  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

-  ลาออก 

-  ตาย 

-  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

-  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ย่ืนใบลาออก พร้อมช้ีแจงเหตุผลการลาออกต่อประธาน
กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นและสมควร 

5. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทราบทันท ี
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6. ในกรณีที่คณ ะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่ง

ที่ ว่างลงนั้นได้  เว้นแต่ในกรณีที่ปรากฏว่าต าแหน่งที่ ว่างลงนั้น ส่งผลให้องค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคล

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งที่ว่างลงนั้นโดยเร็ว และจะต้องไม่เกินกว่า 

3 เดือนภายหลังจากที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณีข้างต้นจะอยู่ในต าแหน่งได้

ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

 

2.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงต้องมี

กรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

หรือความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล 

2. คัดเลือกกรรมการ 1 คนในคณะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ  

3. ให้คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจและ

สภาพแวดล้อม รวมถึงก าหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท  

3. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

ผู้บริหารระดับสูง  

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้ข้อเสนอแนะใน
การก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7. ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
เป็นประจ าทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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8. พิจารณาก าหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงแต่ละต าแหน่งงาน  

9. พิจารณาก าหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และผู้บริหารระดับสูงแต่ละต าแหน่งงาน 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงาน

ผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

11. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังต่อไปได้อีก

วาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ/หรือ

กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพ้นสภาพ

ฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนแทน 

 

คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน  

 

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ 

ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารความเส่ียง และ/หรือ มี

ความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล 

2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร 
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับขององค์กร 
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปช่ัน และการดูแลสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริษัท  

6. มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปช่ัน และการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมให้
คณะท างานเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม  

7. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน  
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8. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปช่ัน และการดูแลสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

9. ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ

บริษัทในคราวถัดไป 

10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
2. กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังต่อไปได้

อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลและ/หรือ

กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพ้น

สภาพ ดังกล่าว โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและบรรษัทภิบาลซ่ึงตนแทน 

คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน  

 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 

 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการกล่ันกรองการลงทุนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงอย่างน้อย 1 คน ควรเป็น

กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความช านาญด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน  

2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. พิจารณาหลักเกณฑ์กล่ันกรองโครงการและโอกาสลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ติดตาม ประเมินผลโครงการการด าเนินการตามกลยุทธ์ และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งใน
และต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา ส าหรับโครงการ

ธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 35 

ล้านบาท 

4. พิจารณาแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการกล่ันกรองการลงทุน 

5. ส่ังการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

 

1. กรรมการกล่ันกรองการลงทุนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการกล่ันกรองการลงทุนที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการกล่ันกรองการลงทุน ให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งได้

เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการกล่ันกรองการลงทุน 

 

ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน  
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 3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การด าเนินงาน

บรรลตุามวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และลดความเสี่ยง

ด้านการทุจริต  โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบท่ีมีช่วยให้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้และเพ่ิมความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี รองรับ

ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและแข่งขันสูง โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ค ว าม เส่ี ย ง ทั้ ง อ ง ค์ ก ร  (Enterprise-wide Risk Management Committee : ERMC) ซ่ึ ง

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางการบริหาร พัฒนาระบบ

การบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับขององค์กร

และควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ครอบคลุมความเส่ียงทาง 

กลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และความเส่ียงส าคัญ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร และหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพข้ึนใน

องค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และสร้างความ

มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่ เหมาะสมเพ่ือจัดการความเส่ียงนั้น ๆ ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้สายงาน

ยุทธศาสตร์องค์กร เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงาน และสนับสนุนผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในการด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยจะให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ จัดให้มี ผู้ประสานงานด้านความเส่ียงประจ า หน่วยงาน (Risk Coordinator) ท าหน้าที่

ประสานงานบริหารความเส่ียง ดูแลแผนจัดการความเส่ียง ประสานงาน ติดตาม และรายงาน

ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเส่ียงระดับสายงาน รวมถึงบริษัทย่อยมายังสายงานยุทธศาสตร์

องค์กร เพ่ือประมวลผลและสรุปน าหารือในที่ประชุมผู้บริหารต่อไป 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Process) 

กระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรของบริษัทฯ จะประยุกต์ใช้หลักการของ COSO Enterprise 

Risk Management (COSO ERM) และ ISO 31000 โดยในเบื้องต้น ตามโครงสร้างธุรกิจที่ก าหนดให้

บริษัทฯ ซ่ึงเป็น Operating Holding Company จะท าหน้าที่ ในการก ากับดูแลให้สายงานต่าง ๆ 

รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ โดยก าหนดให้มีระบบงาน ด าเนินการบริหารความเส่ียงของแต่ละ

บริษัท โดยน าเข้าเป็นระบบควบคุมภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และด าเนินการบริหาร

ความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการ
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บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร โดยในการก าหนดความเส่ียง

แต่ละปีจะวิเคราะห์ประมวลผลจากแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจองค์กรระยะส้ันและระยะยาว (5 ปี) แนวโน้ม

สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยในปี ถัดไป ปัจจัยเส่ียงทั้งภายในและภายนอก และ

ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผลการบริหารความเส่ียง หรือปัจจัยเส่ียงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า 

จากนั้นได้มีการก าหนดแนวทางมาตรการที่ใช้ในการควบคุมบริหารความเส่ียงและติดตามความเส่ียง 

เพ่ือสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และสร้างความมั่นใจในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงาน และติดตามประเมินผลความเส่ียงอย่างเป็น

ระบบตามกระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร โดยน าหารือเป็นระยะในที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือ

ติดตามปรับปรุงปัจจัยเส่ียงและมาตรการควบคุมให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะน าผลการบริหารความเส่ียง

ดังกล่าว เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในตามระดับความเส่ียง (Risk Based 

Audit) โดยก าหนดเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อไป 

โดยความเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน 

 

2. การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วยกรรมการและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร ส านักกฎหมาย

และเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ซ่ึงท ารายงานข้อมูลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

บรรษัทภิบาล (Enterprisewide Risk Management Committee : ERMC) ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา

ระดับผู้จัดการส่วนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน 

1) ความส าคัญของระบบควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ฝ่ายจัดการก าหนดข้ึน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ

อย่างสมเหตุสมผล เก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบั ติงาน (Effectiveness and Efficiency of 

Operations) 

ข. ความ เช่ือ ถือได้ ของรายงานทางการเงินและการบัญ ชี  (Reliability of Financial 

Reporting) 

ค. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Compliance with Applicable Laws 

and Regulations) 

2) องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน 

ระบบควบคุมภายในขององค์กร ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี ้

ก. สภาพแวดล้อมของการควบคุม คือการก าหนดบรรยากาศในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง ซ่ึง

เป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด เช่น 

- การก าหนดข้อบังคับ หรือจริยธรรมของพนักงาน 

- การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอ านาจหน้าที ่

- นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ข. การประเมินความเส่ียง คือการประเมินเพ่ือให้ทราบว่า องค์กรมีความเส่ียงอย่างไร อยู่ใน

ข้ันตอนการด าเนินงานใด กระบวนการท างานใด และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กรอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการจัดการความเส่ียงเพ่ือไม่ให้กระทบต่อ

วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมแผนการจัดการที่ดี เช่น การก าหนดอ านาจ

อนุมัติที่ชัดเจน การตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การบริหารความเส่ียงสัมพันธ์กับ

การควบคุมภายใน เนื่องจากมีความเส่ียงจึงต้องมีการควบคุม และระดับความเส่ียงใน

กระบวนการท างานเป็นตัวก าหนดกิจกรรมควบคุม 

ค. กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบาย มาตรการ และวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายจัดการน ามาใช้ 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถลด หรือควบคุมความเส่ียงได้ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ 

- การก าหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans) 

- การสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review) 

- การควบคุมทรัพย์สินทางกายภาพ (Physical Control) 

- จัดท าดัชนีวัดผลการด าเนินการ (Performance Indicators, KPIs) 

- การจัดท าเอกสารหลักฐาน (Documentation) 

ง. สารสนเทศและการส่ือสาร ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความส าคัญ

ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารที่จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการพิจารณาส่ังการ 

วางแผน และใช้เป็นเคร่ืองช้ีน าในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยข้อมูลข่าวสารที่

ดีควรจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา ผู้ที่

เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความปลอดภัยส าหรับข้อมูลในการใช้งาน 

จ. การติดตามและประเมินผล จะต้องติดตามและทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ และ

รายงานให้ผู้บริหารทราบ หากเกิดข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในประการใด จะได้ส่ังการ

และแก้ไขต่อไป 

 

3. ระบบการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในขององค์กร ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานใน

องค์กร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกหน่วยงานในองค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ซ่ึงมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงกับประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่าย

จัดการ เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่องค์กรก าหนดข้ึน สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มี ว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่มีช่วยค้นหาข้อบกพร่อง 

จุดอ่อน และให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจาก

โครงสร้างหน่วยงานที่ก าหนด ท าให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยสามารถ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทยังได้ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ทุก 3 ปี เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ 
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 3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งต้ังกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีแทน

ตนและมีสทิธิตัดสนิใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทตระหนัก

และให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระท าการ

ใดๆ อันเป็นละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติ 

 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐานซ่ึงรวมถึง 

- สิทธิซ้ือขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งก าไร 

- สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ                   

และตนเอง 

- สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายหรือนโยบายฯ ก าหนด โดยอ านวยความสะดวก

และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

- สิทธิประการอ่ืน ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย 

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ใช้เกณฑ์วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา

พิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากข้ึน 

3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเก่ียวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่บริษัทฯ 

ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องพิจารณา 

ซ่ึงในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจ านวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดย

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

มากกว่า 30 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือสมควรประการอ่ืนใด ซ่ึงในกรณีนี้บริษัทฯ จะ

ยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวข้องและด าเนินการอย่าง

เต็มที่เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเร็วที่สุด 

4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถก าหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้ 

ตลอดจนเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

5. จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบรายงานประจ าปี

และหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีค าช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

ประกอบกับเอกสารการประชุม  

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงล่วงหน้า ในประเด็นเก่ียวกับระเบียบวาระที่

น าเสนอของการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการเข้า

ประชุม เพ่ือตอบค าถามแก่ผู้ถือหุ้น 
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7. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- ส ารองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า (ถ้ามี) 

- ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว  

- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและความ

โปร่งใส 

8. จัดให้มีคนกลางท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ

ข้อบังคับบริษัทฯ 

9. ก่อนการประชุม จัดให้มีการช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่

ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  

10. ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและต้ัง
ค าถาม รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชุม 

11. ในวาระเลือกต้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

12. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท

เพ่ิมเร่ืองในวาระการประชุม รวมถึงขอค าอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม 

13. หลังการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงมติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการประชุมจะเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางของ ตลท.  เว็บไซต์ของบริษัทฯ และน าส่งให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงแสดงความเห็นในที่ประชุม  

 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท 

จะก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงได้รับสารสนเทศที่จ าเป็นเพียงพอและทันเวลาจากบริษัทฯ  

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเก่ียวกับบริษัทฯ 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่บริษัทฯ ก าหนด  

4. ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกต้ังกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

เลือกต้ังได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกต้ังกรรมการ 1 คน  

5. กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว 

6. กรรมการและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ และการไม่หาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ  
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 3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 

กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความม่ันคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ต่อไป   

 

แนวปฏิบัติ 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเคารพหลัก

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ 

กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้ย่ังยืน และเพ่ือให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมายจรรยาบรรณ 

หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้

เสียอ่ืนเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็น และสมควรเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

การคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม พร้อมทั้งก าหนดเป็นนโยบายในการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เช่ือถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะ

ทางการเงินที่มั่นคงอย่างย่ังยืน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่าน

เว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ก าหนดค่าตอบแทน 

สวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอิง

ตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ อีกทั้งจัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ดูแล

สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ

และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะการท างานในด้านอ่ืน  

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจ

สูงสุด โดยค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างถูกต้อง

เพียงพอโดยไม่กล่าวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและ 

ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ   

 

 



 

43 ธันวาคม 2561  

4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  
มีจรรยาบรรณในการจัดซ้ือจัดจ้างและเง่ือนไขสัญญาที่เป็นธรรม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ

ผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ดูแลและติดตามให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง

เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านคอร์

รัปชัน และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน 

5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า และ 

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่มิชอบ รวมถึงไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย

การกล่าวหาในทางร้าย 

6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  
ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสัญญา

และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค้ าประกัน การบริหารเงินทุนและการช าระหนี้ 

ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย กรณีที่

ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางแก้ไข 

7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับภาครัฐ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครัฐตามความจ าเป็นเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนว

ทางการด าเนินธุรกิจ 

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมโดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาสร้าง

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความส าคัญกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

ส่ิงแวดล้อมและพลังงานซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ  
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 3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือ 

 

แนวปฏิบัติ 

 

ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content) 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้

ข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์                     

นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความส าคัญอย่างที่สุดในการส่ือสาร

อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ าเสมอ เก่ียวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต 

ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บ

ความลับทางธุรกิจเก่ียวกับข้อมูลทางธุรกิจที่ส าคัญและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ทั้งนี้นโยบายนี้จะ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการส่ือสาร เช่น รายงานประจ าปี รายงาน

ผลการด าเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้

ยังรวมไปถึงการพูดโดยวาจาท้ังการประชุมหรือโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน  การให้ข้อมูลผ่าน

ทางเว็บไซต์ หรือส่ืออ่ืนๆ การให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่

จะให้นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ (ตามที่ระบุในกฎหมาย) และสนับสนุนให้

บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี ้

ผู้มีหน้าทีใ่ห้ขอ้มลู (Authorized Spokesperson) 

บริษัทฯ จะส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เก่ียวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับ

มอบหมาย ได้แก่ ผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับ

นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ 

และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ   

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน 

อาจมอบหมายให้กับผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้ใดในการให้การสัมภาษณ์และส่ือสารข้อมูลกับ

ส่ือสารมวลชนโดยมีขอบเขตอยู่ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกิจการที่เก่ียวข้อง ข้อมูล

ทั่วๆไป และข้อมูลด้านการเงินในอดีต และเร่ืองเก่ียวกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้

รับสิทธิในการส่ือสารกับนักวิเคราะห์ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องในการลงทุน  ทั้งนี้พนักงานอ่ืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้

ส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว ยกเว้นผ่านหน่วยงานที่มีหน้าท่ีเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้สัญญารักษาข้อมูล

ความลับ 
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สารสนเทศท่ีเปิดเผยอย่างสม่ าเสมอ (Regular Information) 

สารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและรายงาน

ของประธานกรรมการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการวิเคราะห์ โครงสร้างการถือหุ้นและการ

จัดการ ปัจจัยเส่ียง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดท ารายงาน

เชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจ าปี เพ่ือขยายความเร่ืองที่ส าคัญและยากที่จะเข้าใจและช้ีแจงนโยบายที่

ส าคัญของบริษัทฯ เก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการด าเนินงานและการเงินเพ่ิมเติม อีกทั้งคณะกรรมการ

บริษัทยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจ านวนคร้ังที่กรรมการและ/หรือ คณะอนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

เปรียบเทียบกับจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะอนุกรรมการไว้ด้วย  

สารสนเทศที่มีนัยส าคัญ (Material information) 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต 

กลุ่มบุคคล หรือ บุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนักลงทุน ส่ือมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการ

เปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีท่ีมีความจ าเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบ

บัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอ่ืนๆ บริษัทฯ จะด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่า

บุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความลับไว้ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้

เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับการออกข่าว และข้อก าหนดอ่ืนๆ หรือหากจ าเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ เพ่ือขอระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นการช่ัวคราว 

ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น  

ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ช่วงเวลาก่อนจัดสง่งบการเงนิ (Quiet Period) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยเร่ิมต้ังแต่วันส้ินสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการ

ผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มี

ประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คาดเคล่ือนอย่างมีนัยส าคัญจน

ส่งผลให้ผู้ที่น าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

บทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Models and Reports) 

บริษัทฯ จะไม่ประเมินความเหมาะสมต่อตัวเลขประมาณการของนักวิเคราะห์ เนื่องจากโมเดล วิธีประมาณค่า 

และสมมติฐานที่แตกต่างกัน แต่จะมุ่งเน้นท าความเข้าใจต่อนักวิเคราะห์ในกรณีที่พบว่ามีความเข้าใจ

คลาดเคล่ือนจนอาจมีผลต่อประมาณการอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุนที่อ่าน

บทวิเคราะห์ดังกล่าว 

ทรรศนะต่อธุรกิจและข้อมลูเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information) 

ในกรณีที่มีการแจ้งประมาณการผลประกอบการระยะส้ันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ 

อาจจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่างๆ ได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมทั้งแผนงานปัจจุบัน แผนกลยุทธ์และการประมาณการในอนาคต ในส่วนที่ เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับ

อนาคตและไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา การประมาณการที่เกิดขึ้นจะถูกก าหนดโดยใช้สมมติฐาน

หลักของผู้บริหารโดยเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันบนพ้ืนฐานข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ ด้วยหลักการ
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ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจึงควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณา และเข้าใจว่าผลการ

ด าเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากผลการประมาณการได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 

จรรยาบรรณนกัลงทนุสัมพนัธ์ (Investor Relations Code of Conduct)  

1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพ้ืนฐานของหลักการของความ
เท่าเทียมกัน  

2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องเพียงพอและ

ทันเวลา 

3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้อง 
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ 

4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

5. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน 

เว็บเพจนกัลงทนุสัมพนัธ์ (Investor Relations Webpage) 

บริษัทฯ จัดให้มีหน้ านักลงทุน สัมพันธ์  ( Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบ ริษัทฯ 

www.bbgigroup.com และมีช่องทางติดต่อทางอีเมล IR@bbgigroup.com เพ่ือให้ผู้ลงทุน และบุคคล

ทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความ

พยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุ

ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบหรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วข้ึนอยู่กับข้อจ ากัดของ

เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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 3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานสากล  

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 

แนวปฏิบัติ 

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ ซ่ึงให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การคุ้มครองป้องกันความปลอดภัย ความมั่นคง 

สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อมของสาธารณะ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและพนักงานของบริษัทฯ 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ

บริการทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความส าคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยน าข้อบังคับเหล่านี้มาเป็นโอกาสในการปรับปรุงการด าเนินการให้

เหนือกว่าส่ิงที่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง 

อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงานข้ึน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร 

พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้รับเหมาที่ท างานในนามของบริษัทฯ ทั้งหมดในอันที่จะ  

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย  ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน รวมถึง

ข้อก าหนดของบริษัทฯ โดยถือเป็นบรรทัดฐานข้ันต้น  

2. ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุกข้ันตอน และกระบวนการท างาน ไม่ส่งผลกระทบเสียหายทั้งต่อตนเอง  

ผู้ที่เก่ียวข้อง ทรัพย์สิน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  

3. ป้องกันความสูญเสีย และการเจ็บป่วยในทุกกรณี และลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดภาวะมลพิษ การ

ร่ัวไหล และการสูญเสียของน้ ามัน  

4. จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศท่ีจ าเป็น รวมทั้งการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อม

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

5. ใช้ทรัพยากร ได้แก่ พลังงาน น้ า สารเคมี อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมาย และด าเนินการทบทวน

ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเน่ือง เหมาะสมกับขนาดการใช้

ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  

6. สนับสนุนการออกแบบ การจัดซ้ือ จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาถึงความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การลดการเกิดของเสีย การประหยัดพลังงาน 

7. วิจัย พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ท าให้เกิดของเสีย

น้อยลง และมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความ

มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน ให้มีความทันสมัย และต่อเนื่อง  

8. ส่งเสริมให้มีการน านโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงานไปเป็น

แนวทางปฏิบัติในบริษัทในเครือ องค์กรคู่ค้า เพ่ือมุ่งสู่สังคมสีเขียว 
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หมวดหมวดท่ี 4ท่ี 4  

การต่การต่อต้านคอร์รัปชันอต้านคอร์รัปชัน  
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 4. การต่อต้านคอร์รัปชัน 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระท าหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันไม่ว่ากรณี

ใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้าง

ผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปช่ันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด 

 

การทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน : การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าท่ีหรือใช้อ านาจใน

ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ 

เพ่ือการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ท้ังนี้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้

ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกับบริษัทฯ 

เป็นต้น 

 

การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของหรือบริการ การ

โฆษณาเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบัตรเข้าชมงานเพ่ือระดมทุนหรือ

บริจาคเงินแก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น 

 

แนวปฏิบัติ 

  

1. ความเป็นกลางทางการเมอืงและการช่วยเหลอืทางการเมอืง 

1.1 บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค

การเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

1.2 กรรมการ พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ท าให้

บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องทางการเมือง 

1.3 กรรมการ พนักงานจะไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ ของ
บริษัทฯ เพ่ือด าเนินการดังกล่าว 

2. การบริจาคเพือ่การกุศลและเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพ่ือการกุศลซ่ึงต้องน าไปใช้

ส าหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการ

คอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ 

3. การเลีย้งรับรอง ของขวัญ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

กรรมการ พนักงาน ไม่รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พึงรับหรือให้

การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท า

ธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ันเพ่ือทราบ 
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คณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่าย

บริหารน ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ  

- คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ศึกษาและกล่ันกรอง

งานเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 

- ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ดีและการต่อต้านคอร์รัปช่ันเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

- ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร และพัฒนาระบบการ

จัดการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

- ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายจัดการ : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

- ท าหน้าที่ศึกษาติดตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ

พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน

การก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย

การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

ฝ่ายจัดการ : สายงานยุทธศาสตร์และความเส่ียงองค์กร 

- ท าหน้าท่ีประสานงาน ประเมินผล ให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุม

ภายในขององค์กร โดยด าเนินการเพ่ือพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลระบบควบคุม

ภายใน 

- ประสานงานและสนับสนุนพนักงานในการด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดข้ึนกับ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย 

ข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- ในการปฏิบัติหน้าท่ี หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
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ฝ่ายจัดการ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก

หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม

ภายในโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

มาตรการปฏิบัติ  

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

คอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปส่ือสาร

และปฏิบัติ  

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซ่ึงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

การต่อต้านคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่

ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้บริษัท

ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3. บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่อง

ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ หลักสูตร

ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน สัมมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ประจ าปี การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ กิจกรรม CG Day ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เป็นต้น เพ่ือน ามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพ่ือให้

มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนและด าเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการน า

มาตรการมาปฏิบัติ 

4. บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่อง

ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนที่บริษัทฯ มี

อ านาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลาย

ช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ รายงานประจ าปี นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทย่อย กรรมการ

ผู้แทนของบริษัทฯ จดหมายถึงคู่ค้า คู่มือการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ จรรยาบรรณคู่ค้าฯ เป็นต้น 

เพ่ือทราบและน ามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  

5. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยก าหนดวงเงิน ตารางอ านาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ 

ซ่ึงต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึง

เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลไม่ได้เป็นไปเพ่ือการคอร์รัปช่ัน เงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจไม่ได้

ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปช่ัน และการเล้ียงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นไปตาม

นโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

6. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ รวมถึงงานจัดซื้อและท า

สัญญาเก่ียวกับความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการ

เบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไข

ที่เหมาะสม 

7. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปชัน ต้ังแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการ

เล่ือนต าแหน่ง 
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8. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล 

รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการ

ประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) เพ่ือหารือผลการควบคุมภายในที่

บุคลากรปฏิบัติงาน 

9. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเส่ียงเพ่ือควบคุม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ โดยวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินธุรกิจ ก าหนดระดับความส าคัญของความเส่ียง และ

มาตรการที่เหมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการ

ความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 

10. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียงที่ก าหนดข้ึนช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง

จุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

11. คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

12. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

13. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดท าเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพ่ือให้

สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ 
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การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
5.1 แบบรายงานการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

5.2 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
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 นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการท า

รายการระหว่างกันไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร6
 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง

ความสัมพันธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ

คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย   

2. กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องหลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการที่ไม่ใช่

รายการธุรกิจปกติ หรือมีเง่ือนไขทางการค้าแตกต่างจากเง่ือนไขการค้าทั่วไป7  หากรายการดังกล่าวเป็น

รายการที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก าหนดที่

เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในข้อ 3 อย่างไรก็ดี หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของที่

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นรายการขนาดเล็กแต่มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติการท ารายการจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวน้ัน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามที่ก าหนดในข้อ 3 แล้ว 

กรรมการและ/หรือผู้บริหารจะเข้าท ารายการดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่

เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ทั้งนี้ จะต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์

เก่ียวข้อง เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อก าหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตาม

หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

3. หากบริษัทฯ มีรายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องมี

หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาท ารายการต่าง  ๆตามข้ันตอนการขออนุมัติในระเบียบบริษัทฯ ซ่ึงภายหลัง

จากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ  

- ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันซ่ึงอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ

หุ้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องน าเสนอรายละเอียด ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเข้าท ารายการ 

หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบในการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ  

                                         
6 ผู้บริหาร หมายถงึ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหนง่ระดับบริหารสีร่ายแรกนบัต่อจากประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารลงมา ผู้ซ่ึงด ารงต าแหนง่เทยีบเทา่ผู้
ด ารงต าแหนง่ระดับบริหารรายทีส่ีท่กุราย และใหห้มายความรวมถงึผู้ด ารงต าแหนง่ระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิทีเ่ปน็ระดับผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป

หรือเทยีบเทา่ 
7 เงือ่นไขการค้าทัว่ไป หมายถงึ เงือ่นไขการค้าทีม่รีาคาและเงือ่นไขที ่เปน็ธรรมและไมก่่อใหเ้กิดการถา่ยเทผลประโยชน ์ซ่ึงรวมถงึเงือ่นไขการค้าทีม่รีาคาและ
เงือ่นไขดังต่อไปนี ้

(1) ราคาและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือใหกั้บบคุคลทัว่ไป 

(2) ราคาและเงือ่นไขทีบ่คุคลทีเ่ก่ียวโยงกันใหกั้บบคุคลทัว่ไป 

(3) ราคาและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ แสดงได้ว่าเปน็ราคาและเงือ่นไขทีผู้่ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกันใหกั้บบคุคลทัว่ไป 
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4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี หรือแบบรายงานอ่ืนใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูล

รายการที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ

บัญชี 

5. ก าหนดให้มีการสอบทานการท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการท า

รายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ 

 

มาตรการและขั้นตอนการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่

เก่ียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้

ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดย

พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบ

กับ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการท ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/

หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดังกล่าวนั้นมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็น

ธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ 

จะจัดให้ผู้เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการ

ท ารายการที่บริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ การอนุมัติการท ารายการ

ที่เก่ียวโยงกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)  

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในเร่ืองที่เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน

ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
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หลกัการในการท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ซ่ึงมขีอ้ตกลงทางการคา้ที่มเีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป 

 

ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าท า

รายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้อง

เป็นการท ารายการที่บริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย  

ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็น

รายการที่อาจเกิดข้ึนต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดกรอบของรายการดังกล่าวซ่ึงจะต้องมี

ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไป 

ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และหาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกรอบการท ารายการข้างต้นเป็นหลักการทั่วไป ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 

ย่อมสามารถด าเนินการท ารายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่ก าหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้องน ารายการ

ดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ อีกคร้ัง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซ่ึงมีหน้าที่

รับผิดชอบในการท ารายการดังกล่าว จัดเตรียมสรุปรายละเอียดของรายการ พร้อมแสดงข้อมูลประกอบว่า

รายการดังกล่าวมีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป  และน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อ

หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทานว่ารายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการของ

บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในน าเสนอสรุป

รายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้มั่นใจ

ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี

การด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หากมีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอ่ืน บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้

ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันที่เกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ 

ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

รายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการที่ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญ 
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แบบแจง้รายงานการมสีว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทั บีบีจไีอ จ ากัด (มหาชน) 
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