
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดมี้การปรับปรุงหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน จากเดิม 5 หมวด (CG Principles 2555) เป็น 8 หมวด (Corporate Governance Code 
for listed companies 2017) โดยหลกัปฏิบติัดงักล่าวไดมุ่้งเนน้เพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งย ัง่ยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้ คณะกรรมการบริษทัควรมีการก ากบัดูแลกิจการให้มีความสามารถในการแข่งขนั มีผล
ประกอบการท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
เสีย สร้างประโยชน์ต่อสังคม พฒันา และไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัสามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีหลกัปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการบริษทั 8 ขอ้หลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
2. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง และการบริหารบุคลากร 
5. ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
6. ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วม และการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
 

 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และใชดุ้ลย
พินิจพิจารณาน าหลกัปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ไปปรับใชใ้ห้เกิดการปฏิบติัอย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

 คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญั และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง มีการ
ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ มีความมุ่งหวงัให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุน คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ า ท่ีตอ้งก ากบั
ดูแลให้องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี อนัจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้และมีผล
ประกอบการท่ีดีในระยะยาว  
 

แนวปฏิบัติ 
 

 ถึงแมบ้ริษทัยงัไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนใด นอกเหนือจาก คณะกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการ
บริษทัไดใ้หค้วามความส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเสมอมา จึงมีการก าหนดแนวทางท่ีชดัเจน และให้ความเป็น
อิสระ มอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูริ้เร่ิม และด าเนินการปรับปรุงเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัมาอย่างต่อเน่ือง 
ภายใตค้  าแนะน าของกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  
 

 กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และน าเสนอนโยบายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ืออนุมติัให้บริษทัมีการก าหนดนโยบาย รวมถึงการน าหลกัเกณฑด์งักล่าวไปปฏิบติั ส าหรับหลกัเกณฑใ์นเร่ืองใด ท่ียงั



ไม่ไดมี้การก าหนดเป็นนโยบาย หรือยงัไม่ไดน้ ามาปฏิบติั ฝ่ายจดัการจะรายงานให้กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัทราบเพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังตามท่ีเห็นเหมาะสม  
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และสิทธิของผูถื้อหุน้ในความเป็นเจา้ของ ซ่ึงมีสิทธิในการตดัสินใจใน
เร่ืองส าคญัของบริษทั บริษทัจึงได้ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารของบริษทัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิทธิในการเขา้
ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
และซกัถามในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี การจดัสรรเงินก าไร การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ การ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัอนัมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั เป็นตน้ โดยผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มี
หุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน  
 

 นอกเหนือจากบริษทัจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้ใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายในการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมดงัน้ี 
1. บริษทัมีการให้ขอ้มูลท่ีส าคญั จ าเป็นส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจน และทนัต่อเหตุการณ์ โดย
เปิดเผยขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

2. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการ โดยประกาศแจง้ใหท้ราบผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั พร้อมหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการรับเร่ืองท่ีเสนอมานั้นไวอ้ยา่งละเอียด 
โดยผูถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการล่วงหนา้ไดโ้ดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

3. บริษทัมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน โดย
เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตบ์ริษทั
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัประชุม  
 

4. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอค าถาม และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้ โดยประกาศแจง้ใหท้ราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

5. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 

6. เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้และกระทรวงพาณิชยก์ าหนด โดยบริษทัไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อน
เขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ไปพร้อมหนงัสือนัดประชุม พร้อมทั้งขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ี
บริษทัก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น และเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระพิจารณาเลือกตั้ง



กรรมการไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้ง
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

7. ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคต้ (Barcode) ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถื้อ
หุ้นแต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความสะดวกในการประชุมและท าให้ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้จุดตรวจเอกสาร กรณีรับมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม
แทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์ไวบ้ริการ พร้อมเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวก โดยบริษทัเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิม
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
 

8. ก่อนเร่ิมการประชุม ฝ่ายกฎหมายไดช้ี้แจงรายละเอียดวธีิการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการ
นบัคะแนนในการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 
8.1 ก าหนดใหก้ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือโดยใหน้บัหน่ึงหุน้เท่ากบั
หน่ึงเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธีิชูมือ 
8.2 บริษทัไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนในทุกวาระท่ีตอ้งมีการลงมติ เพ่ือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะคนใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 
พร้อมทั้งเก็บบตัรดงักล่าว ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะโดยระบุความประสงคม์าดว้ยตนเอง บริษทัจะด าเนินการลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่ีระบุความประสงคม์าดว้ยตนเองตามหนงัสือมอบฉนัทะ 
8.3 ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จส้ิน
การลงคะแนนในแต่ละวาระ หากบางวาระตอ้งใช้เวลาในการนับคะแนน และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ประธานในท่ีประชุมอาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ไปก่อน เม่ือผลการตรวจนบัคะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะแจง้
ใหท่ี้ประชุมทราบรายละอียดผลการนบัคะแนนในทนัที 
 

9. บริษทัมีตวัแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ และตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย
เขา้ร่วมสงัเกตุการณ์ในการประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี 
 

10.ในระหวา่งประชุมผูถื้อหุน้ ประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามใน
วาระต่างๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติ และไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบดว้ย 
 

11.ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 บริษทัไดจ้ดัประชุมในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสวน
หลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 และมีการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมโดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถว้นแลว้ ประธานท่ีประชุมได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีมีความสนใจก่อนปิดประชุม 
 

12.บริษทัไดเ้ปิดเผยมติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET 
Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 
 



13.บริษทัมีการบนัทึกรายงานการประชุมในขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น ตลอดจนขอ้ซกัถามต่างๆ ในท่ีประชุม และมีการ
จัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

 บริษทัใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่มไดรั้บ
สิทธิ และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษทัจึงมีมาตรการดงัต่อไปน้ี 
 

1. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัไดป้ระกาศแจง้รายละเอียดพร้อมหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจนใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของบริษทั 
 

2. บริษทัไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได ้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงเอกสารและหลักฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน ซ่ึงได้ส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
 

3. บริษทัใหค้วามส าคญัในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ บริษทัจึงก าหนดแนวทางการ
ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบอยา่งนอ้ย 1 วนัท าการซ้ือขายดว้ย  
 

4. บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีการก าหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงคร้ังแรก และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนในการสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั สามารถ
สร้างก าไร สร้างความส าเร็จใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว บริษทัจึงก าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไวด้งัน้ี 
 
 
 
 



1) ผู้ถือหุ้น  
 

 บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั 
ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ และหมวด 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนัไวแ้ลว้  
 

2) พนักงาน 
 

- บริษทัมีนโยบายในดา้นการดูแลคุณภาพชีวิตของพนกังานโดยมีการดูแลดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ี
ท างาน รวมถึงบา้นพกัส าหรับพนกังานในโรงงานสาขาต่างจงัหวดั โดย 
 1.  จดัหายามดูแลความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
 2.  ติดป้ายรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด และมีบทลงโทษผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
 3.  วางระเบียบเร่ืองการท าความสะอาดบริเวณบา้นพกั การจดัการขยะมูลฝอย 
 

- บริษัทให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีแผนพัฒนาอบรมพนักงานทุกระดับชั้ น เ พ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน รวมถึงส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการท างาน มีการท างานแบบเป็นทีม มี
ความรู้สึกร่วมวา่ตนเองเป็นเสมือนเจา้ของกิจการอยา่งเป็นรูปธรรมในทุกมิติ (Self-Belonging) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัเป็นกิจกรรม
ประจ าปีทุกปีมาอยา่งต่อเน่ือง มีการพบปะระหวา่งพนกังานในสาขาต่างๆ มีถว้ยรางวลัและ เงินรางวลัมอบให้แก่โรงงาน
สาขาท่ีสามารถท าคะแนนในหมวดต่างๆ ท่ีก าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีเลิศ เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดข้องบริษทั 
 

- การใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมตามศกัยภาพ และไม่นอ้ยกวา่กฎหมายแรงงานก าหนด โดยมีการประเมินผล
การปฏิบติังานทุกๆ 6 เดือน และบริษทั มีสวสัดิการต่างๆ เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน
หรือบิดามารดาหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ประกนัอุบติัเหตุ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บา้นพกัพนกังาน การให้โบนัสโดย
พิจารณาตามผลประกอบการของบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานรายบุคคล 
 

- บริษทัมีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของพนกังานทุกเช้ือชาติทุกศาสนา 
 

- การก ากบัดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด การส่งเสริมให้
พนกังานไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้พนกังานมีแนวทางการ
ด าเนินงานและปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

3) ลูกค้า 
 

- บริษทัใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ดว้ยความจริงใจ เต็มใจ เพ่ือให้ลูกคา้มีความมัน่ใจ และไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้
และบริการของบริษทั มีการปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ สินคา้
และบริการมีความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 



- ส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ ในราคาท่ีเป็นธรรม พร้อมทั้งมีการบริการท่ีครบวงจรเพ่ือความ
สะดวก และรวดเร็วในการด าเนินงาน ทั้งดา้นการขนส่ง และการตอกซ่ึงมีระบบการตอกให้ลูกคา้ไดเ้ลือกใชต้ามความ
เหมาะสมของสภาพงาน 
 

- ใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัการณ์ต่อลูกคา้ 
 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้ตอ้งแจ้งให้ลูกคา้ทราบในทันทีเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 
 

4) คู่ค้า เจ้าหนี ้
 

- บริษทัตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้ ผูข้ายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทัว่ไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกนับนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หา้มผูใ้ดกลัน่แกลง้ หรือกีดกนัคู่คา้รายใดรายหน่ึง 
 

- ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งโปร่งใส และมีระบบควบคุมภายในท่ีป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบของขั้นตอนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 
 

- ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขภายใตส้ญัญาท่ีให้ไวร่้วมกนัและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะ
เง่ือนไขการช าระเงิน 
 

- ไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

- บริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน เพ่ือให้
เจา้หน้ีมัน่ใจในฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดีของบริษทั 
 

- ปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขการช าระคืนหน้ีสินตามภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และขอ้ตกลงอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด 
 

- ตอ้งด าเนินการแจง้ล่วงหนา้ในกรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้เพ่ือจะไดร่้วมกนัหาแนวทางแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามเหตุและผลท่ีจะสามารถด าเนินการได ้
 

5) คู่แข่งทางการค้า 
 

- ปฏิบติัต่อคู่แข่งอยา่งเป็นธรรมและสุจริตตามกรอบของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ไม่เอา
เปรียบคู่แข่งดว้ยวธีิการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลอนัเป็นความลบัดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  
 

- ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง  
 

- ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากขอ้มูลความจริง 
 

- สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการคา้ การแข่งขนัอยา่งเสรี 



6) สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
 

- บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชน  
 

- ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนให้กบัพนกังานทุกระดบั ส่งเสริมให้
พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนรณรงคอ์นุรักษใ์ห้มีการใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

- พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มทุกกิจกรรมของบริษทั เพ่ือลดมลภาวะและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

7) จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 บริษทัมีนโยบายหา้มการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท เพ่ือป้องกนัปัญหา
ท่ีอาจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง โดยห้ามผูบ้ริหาร และพนกังานน าซอฟท์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมา
ใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิมาใชด้ว้ยเหตุผลใดๆ โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟทแ์วร์นั้นๆ  
 

8)  นโยบายการต่อต้านการทุจริต  และการคอร์รัปช่ัน  
 

 โปรดดูรายละเอียดใน www.scp.co.th > เก่ียวกบัเรา > การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี > นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
  

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

 บริษัทตระหนักถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องครบถว้น 
โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดผ่านช่องทางท่ีผูล้งทุนและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย และมีความเท่าเทียมกนั โดยบริษทัมีการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัยึดถือปฏิบติัตามกฎหมายกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดย ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพยฯ์และหน่วยงานอ่ืนของรัฐอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั และมีการจดัท ารายงานทางการเงิน และ
รายงานอ่ืนๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการ
ลงทุน และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทุนแลว้ บริษทัยงัมุ่งหวงัสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งย ัง่ยืน มีความสามารถในการ
แข่งขนั และมีผลประกอบการทีดีอยา่งย ัง่ยนื 
 

 ในดา้นความสมัพนัธ์กบันกัลงทุน บริษทัมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ท าหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ให้แก่
ผูถื้อหุ้น และนักลงทุน ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ีสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ คุณดวงดาว สุขะวณิช หมายเลขโทรศัพท์  0-2711-5134 ต่อ 124 หรือ E-mail : 
investor_relation@scp.co.th 
 
 
 

http://www.scp.co.th/
mailto:investor_relation@scp.co.th


5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน กรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 คน คือ กรรมการผูจ้ดัการ โดยกรรมการบริษทัเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การหลากหลายดา้น และมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจของบริษทั โดยร่วมกบัคณะผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และผล
การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการของบริษทัมีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 
1. นายพงศโ์พยม วาศภูติ ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายบุญเก้ือ ล่ิมสืบเช้ือ กรรมการอิสระ 
3. นายทศันยั อติชาติ กรรมการอิสระ 
4. นางอรุณี งานทว ี กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธ ารงค ์ งานทว ี กรรมการ 
6. นายศกัด์ิชาย งานทว ี กรรมการ 
7. นายกิจจา งานทว ี กรรมการ 
8. นายเอกภพ งานทว ี  กรรมการ 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นางอรุณี งานทวี, นายธ ารงค ์งานทวี, นายศกัด์ิชาย งานทวี, นายกิจจา งาน
ทว ีและนายเอกภพ งานทว ีโดยกรรมการสองท่านลงนามร่วมกนั พร้อมทั้งประทบัตราส าคญับริษทั 
 

5.2 บทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น โดยดูแลให้กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั (Duty of Care) ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 
 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวน และอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 
 

3. พิจารณาแผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบาย ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของบริษทั 
 

4. ติดตามดูแลการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการรายงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ ง
นโยบายเพื่อการพฒันาและการปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทั 
 

5. คณะกรรมการของบริษทัจะรายงานส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการ
ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 



6. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง มีการทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทาง
ป้องกนัความเส่ียง ประเมินระบบอยา่งสม ่าเสมอเม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง  
 

7. ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของ
บริษทัท่ีไดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 
คร้ัง 
 

8. ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนมีจิตส านึกในจริยธรรม คุณธรรม และปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั พร้อมทั้งก ากบัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้ านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท า
ผิดกฎหมาย 
 

9. ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่ และรายยอ่ย ตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้
สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และการไดรั้บข่าวสารอย่างเท่าเทียม ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และทนัเวลา 
 

10.ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืนอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดูแลใหมี้แนวทางการด าเนินการท่ีชดัเจนส าหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และเปิดโอกาสใหส้ามารถติดต่อ/ร้องเรียนกบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 
 

11.พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ ัดการ และก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง มีการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน 
เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

12.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยมีทั้ งการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  
 

13.ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัอยา่งโปร่งใส และมีการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอยา่งเหมาะสม 
 

14.เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษทัท่ีไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
 

5.3 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
 

1. พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัร่วมกบักรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษทัสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย จดัสรรเวลาอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนไดอ้ภิปราย แลกเปล่ียนความ



คิดเห็นอยา่งอิสระ โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สรุปมติและส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งชดัเจน 
รวมถึงการก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยไม่มีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการในกรณีท่ีจ าเป็น 
 

3. เป็นผูน้ าในการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดูแลให้มีการตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นอย่าง
เหมาะสม และโปร่งใส 
 

4. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการและฝ่ายจดัการ สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริหารและฝ่าย
จดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน 
 

5. ก ากบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและการจดัการอยา่งโปร่งใส ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

6. ก ากบัดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งสนบัสนุนและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั 
 

7. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัโดยรวม กรรมการบริษทัรายบุคคล และ
กรรมการชุดย่อย เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ี และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการ
ต่อไป 
 

5.4 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั
บริษทั ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  รวมถึงการก าหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณ และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี การติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงาน  
การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 

 บริษทัมีการแบ่งหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการ
ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการท าหนา้ท่ีบริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงานท่ีวางไว ้ดงันั้นประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพ่ือให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก ากับดูแลเชิงนโยบายกบัการ
บริหารงานมีความชดัเจน นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัเป็นผูก้  าหนดการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย 
 

5.5 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 
 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 กล่าวคือ ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัมหาชน จ ากดั นั้น 
ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และขอ้ 15 



กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้กรรมการของบริษทัมีจ านวน 8 คน ในหลกัปฏิบติัจะเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั และจะมีการแจง้ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการ
พิจารณา 
 

5.6 นโยบายการด ารงต าแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 บริษทัก าหนดนโยบายให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดร้วมไม่เกิน 5 แห่ง 
เพ่ือให้กรรมการบริษทัสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ต็มท่ีอย่างมีประสิทธภาพ ทั้งน้ีในการด ารงต าแหน่งใน
สถาบนัภายนอกบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ หรือแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
และไม่เป็นการใชเ้วลาอนัก่อใหเ้กิดผลเสียแก่บริษทั 
 

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพฒันาความรู้ 
 

 บริษทัก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริหาร โดยมี
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง (Self-
Assessment) เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีในการจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานใหก้รรมการทุกคนประเมิน หลงัจากนั้น
เลขานุการบริษทัจะสรุปผลและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบต่อไป  
 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ โครงสร้าง
และคุณสมบติัของคณะกรรมการ บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท า
หน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร ผลการ
ประเมินในทุกขอ้หวัออกมาในเกณฑท่ี์ดี เป็นท่ีพึงพอใจ 
 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริหารประกอบดว้ย 10 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า การก าหนดกล
ยทุธ์ การปฏิบติัตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบติัทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสัมพนัธ์กบั
ภายนอก การบริหารงานและความสัมพนัธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ
คุณลกัษณะส่วนตวั ผลการประเมินในทุกหวัขอ้ออกมาในเกณฑท่ี์ดี เป็นท่ีพึงพอใจ  
 

 ทั้งน้ีผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริหารจะเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 
 

5.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน  
 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
 

 บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของ
บริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  



ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

 บริษทัก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของแต่ละคน ซ่ึงจะเช่ือมโยงถึงผล
การด าเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละคนด้วย ถึงแมบ้ริษทัจะยงัไม่มีการตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนข้ึนมาเป็นผูก้ลัน่กรองในเร่ืองน้ีโดยตรงก็ตาม แต่บริษทัก็ใช้ดุลยพินิจ
พิจารณากลัน่กรองในการก าหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนัและสูงพอท่ีจะดูแล
รักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 
 

5.9 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ของกรรมการและ
ผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง ทั้งหลกัสูตรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน และกิจกรรมเพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ในปี 2561 มีการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ เช่น “พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน : upcoming changes to your financial reporting” ซ่ึงจดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
เป็นตน้ 
 

5.10 การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่  
 

 บริษทัจัดให้มีการปฐมนิเทศน์ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเขา้มาใหม่ โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผู ้
ประสานงานในเร่ืองการจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ภาพรวมธุรกิจ 
โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างผูถื้อหุ้น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ อ านาจ
หน้าท่ีกรรมการบริษทั ก าหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมทั้งจดัให้มีการประชุมร่วมกบักรรมการ ผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถาม ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัต่อไป 
 

5.11  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 

 บริษทัก าหนดแผนในการสืบทอดต าแหน่งในระดบับริหาร และต าแหน่งในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังาน ศกัยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลกั นอกจากคุณสมบติัและประสบการณ์ในการท างานในสาย
งานท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัมีการเตรียมความพร้อมโดยมีแผนในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อสืบ
ทอดงานในต าแหน่งท่ีส าคญัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นอยา่งดี 
 

กรรมการบริหาร 
 

 คณะกรรมการได้แต่งตั้ งให้ นางอรุณี งานทวี เป็นกรรมการบริหาร-กรรมการผูจ้ ัดการ โดยมีอ านาจหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ก าหนดแนวนโยบายในการบริหารและการด าเนินธุรกิจ  หรือการด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั  
2) พิจารณาอนุมติัระเบียบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบัของบริษทั  
3) ควบคุม ดูแลกิจการทั้งปวงของบริษทัใหเ้ป็นไปตามมติและนโยบายของบริษทั 
4) อนุมติัขอ้เสนอของคณะท างานต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  



5) ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการลงทุนในโครงการใหม่ และมีอ านาจอนุมติัตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
6) มีอ านาจอนุมติั แต่งตั้ง ปลด ลงโทษทางวนิยั ก าหนดเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการโบนสั บ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ 
รวมทั้งค่าใชจ่้าย และส่ิงอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานบริษทั 
7) ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา แก่คณะท างาน ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงานจนส าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
8) มีอ านาจแตง่ตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ใหด้ าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ บริหาร หรือมอบ
อ านาจเพื่อใหบุ้คคล หรือคณะบุคคลดงักล่าว มีอ านาจด าเนินการตามท่ีกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอ านาจ
เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนั้นๆ ได ้ 
9) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
*อ านาจอนุมติัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ยกเวน้ การอนุมติัเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 

 บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ยงัไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนใดในขณะน้ี 
เน่ืองจากไดพิ้จารณาแลว้วา่ บริษทัเป็นองค์กรท่ีไม่ไดมี้ขนาดใหญ่มาก การบริหารงานไม่มีความสลบัซบัซอ้นแต่อยา่งใด 
ทั้งน้ีคณะกรรมการอาจมีการพิจารณาทบทวนหากบริษทัมีการขยายงานเติบโตเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คนดงัน้ี 
1. นายพงศโ์พยม วาศภูติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายบุญเก้ือ ล่ิมสืบเช้ือ* กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทศันยั อติชาติ กรรมการตรวจสอบ 
*เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของตนโดย
ครบรอบออกตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ทั้งน้ีเม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดรั้บการพิจารณา
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอีกได ้
 

ขอบเขตหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบ (ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั         
 



4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั                          
6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั                              
6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน                              
6.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter)                 
6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั                         
6.9 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เลขานุการบริษัท 
 

 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/1 ก าหนดให้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหมี้เลขานุการบริษทัรับผิดชอบด าเนินการในนามบริษทัหรือคณะกรรมการ ดงันั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 3/2551 คณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตั้ งให้ นางนิตยา ชูนวลศรี ซ่ึงเป็นผูท่ี้จบการศึกษาดา้นบัญชีมาท าหน้าท่ีใน
ต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป  
 

ขอบเขตหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 
 

1. ให้ขอ้แนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
บริษทั ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ  
 

2. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ ใหข้อ้มูลแก่คณะกรรมการบริษทั  รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผล
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของหลกัการดงักล่าว  
 

3. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั  
 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดี  
 



5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
 

6. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  
 

7. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามขอ้ก าหนดกฎหมาย  
 

8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งส าเนาให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 

9. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ  
 

10. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้น และข่าวสารของบริษทั และเป็นส่ือกลาง
ระหวา่งผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  
 

11. ติดตามกฎหมายขอ้ก าหนด และขอ้พึงปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ  
 

12. ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั 
 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

1. การสรรหากรรมการอสิระ 
 

 คณะกรรมการพิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีความเป็นอิสระโดยเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ งด้านทักษะ

ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระซ่ึงเทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1) ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทั้งในปัจจุบนัและก่อนเป็น
กรรมการไม่น้อยกวา่ 2  ปี ไม่รวมกรณีเคยเป็นขา้ราชการ ท่ีปรึกษาของส่วนขา้ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุม 
 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ี
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนทั้งในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  



4.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีใหร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชีตน้สงักดั 
4.2 ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหร้วมถึง
การไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
อ่ืนๆ 
4.3 ไม่ไดรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีส่วนไดเ้สีย จากการท าธุรกรรมทางการคา้หรือธุรกิจ  
ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ บริการ หรือรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ 3% ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทั้งน้ีใหร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว  
 

5) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

6) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  
 

7) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  ทั้งน้ี ภายหลงัไดรั้บ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามคุณสมบติัขอ้ 1) ถึง 7) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

การสรรหากรรมการ 
 

 คณะกรรมการจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการ
บริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยเป็นบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผูน้ า มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งเป็นผูท่ี้ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 

วธีิการสรรหา 
 

คณะกรรมการก าหนดวธีิการสรรหาไวด้งัต่อไปน้ี 



1) สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีวา่งลง 

2) พิจารณาคุณสมบติับุคคลท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือเป็นการล่วงหนา้  (ถา้มี) 

3) น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นต าแหน่งท่ีวา่งลงเฉพาะกาล) 

4) พิจารณาน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้ง 
 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
 

 คณะกรรมการจะเป็นผูส้รรหาและพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการ และมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ประวติัการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งเป็นผูท่ี้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ส าหรับผูบ้ริหารระดบัฝ่ายข้ึนไป ฝ่ายจดัการจะน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

 บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี 
 

นโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัไดแ้จง้ให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย  โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบ
อย่างน้อย 1 วนัท าการซ้ือขาย เพ่ือท าการบันทึกการเปล่ียนแปลง และสรุปการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหารเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบขอ้มูล  
 

มาตรการเกีย่วกบัการดูแลรักษาข้อมูลภายใน 
 

             -  บริษทัมีการก าหนดและจ ากดับุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในได ้โดยผูมี้สิทธิเขา้ถึงขอ้มูลภายในตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหบุ้คคลอ่ืนๆ ทราบจนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะตามเกณฑต์่างๆ แลว้ 
 

               -   บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยหา้ม 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเปิดเผยความลบัของบริษทัแก่บุคคลภายนอก หรือใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่บุคคลอ่ืนโดยมิชอบไวใ้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หากฝ่าฝืนวา่มีความผิดทางวนิยั 
 

             -   บริษทัมีการน าระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมาใชค้วบคุมในการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของ
บริษทัโดยก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัใหก้บัพนกังานระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
 
 
 
 



การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 
 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนน าหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2560 มาปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถน ามาปรับใช ้(มีการ
บนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการแลว้) มีดงัต่อไปน้ี 
 

1. การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่การ
ใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกินกวา่ 9 ปีนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดดี้กวา่  
 

2. คณะกรรมการบริษทัไม่มีกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึง ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 ของ
กรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนละคน
กนั มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีความอิสระเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

 3. บริษทัยงัไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใดนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากคณะ กรรมการได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทเป็นองค์กรท่ีไม่ได้มีขนาดใหญ่ โครงสร้างในการบริหารด าเนินงานไม่มีความ
สลบัซับซ้อน การบริหารงานด าเนินงานมีความลงตวั ไม่ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการไดมี้การทบทวนประเด็นน้ีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกปี  


