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นโยบายในการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

ของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด 

 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ว่าเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการ

ดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ซึง่จะนําไปสู่ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องทุกฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็น

ควรให้มีการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการสําคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน 

และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการดําเนินงานใดๆ ของ

บริษัทกระทําด้วยความเป็นธรรม และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทจะยึดมัน่ในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ และ

ซื่อสตัย์สุจริต โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือใน 

การปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบเพ่ือให้มีการผลกัดนัให้เกิดวฒันธรรมในการกํากบัดแูลขึน้อย่างตอ่เน่ือง และ

เป็นรากฐานการเติบโตท่ียั่งยืน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

คณะกรรมการบริษัทได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานได้อย่างชัดเจน 

ซึง่ครอบคลมุหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ภายใต้ระเบียบปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
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หลักการและนโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ตระหนัก

ถงึบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และให้ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกําหนดนโยบายสนบัสนุนการ

กํากบัดแูลกิจการ โดยครอบคลมุหลกัการสําคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีใหมใ่น 8 หมวด ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เร่ือง ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมี

นโยบายดงันี ้

1.1)  ให้บริษัทจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่ง ๆ ให้เพียงพอ 

โดยระบุวตัถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะ

จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด ในกรณีท่ีผู้

ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้

จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

1.2)  อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถานท่ี 

และเวลาท่ีเหมาะสม 

1.3)  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อมลูสําคญั หรือเพ่ิมวาระการประชมุในการประชมุอย่างกะทนัหนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี

สิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบ

คําถามในท่ีประชมุด้วย 
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1.4)  ให้เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยนําข่าวสาร

ต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ท่ี website ของบริษัทโดยเฉพาะ ในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น

ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระ 

การประชมุได้อย่างสะดวกและครบถ้วน  

1.5) สง่เสริมให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึก

ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ

ตรวจสอบได้ และ บริษัทจะนํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงนําส่งรายการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือนําส่งไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

1.7)  เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามี 

การจ่ายเงินปันผล) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกัน

ปัญหาเร่ืองเช็คชํารุด สญูหาย หรือสง่ถงึผู้ ถือหุ้นลา่ช้า 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมี

นโยบายดงันี ้

2.1)  ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ก่อนการประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอย่างครบถ้วนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2)  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมได้

ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3)  ให้เพ่ิมการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้า

ร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุม 

ผู้ ถือหุ้น  
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2.4) ให้ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

2.5) ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ เช่น การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป  

การทํารายการท่ีเก่ียวโยง เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. การทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การพิจารณารายการตา่ง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเป็นสําคญั 

ดังนัน้  จึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ี 

เก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั โดยมีนโยบายซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

3.1)  ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้องยึดถือ

ปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพ่ือเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มี 

การเผยแพร่ข้อมลูความเข้าใจในการถือปฏิบติัของพนกังานทัว่ทัง้บริษัท  

3.2)   กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเก่ียวโยงใน

กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

3.3) มีการนําเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อน

เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และดูแลให้มี 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

4. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่   

ผู้ ถือหุ้น พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงาน

อ่ืนๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่ง

สร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกําไรให้บริษัท ซึง่ถือว่าเป็นการสร้างคณุค่าในระยะยาวให้กบั

บริษัท โดยมีการกําหนดนโยบาย ดงันี ้

4.1) นโยบายและแนวปฏิบติัตอ่พนกังาน 
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บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทท่ีมี

คุณค่าย่ิง จึงเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้าน

โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เป็นไปตาม

นโยบายดงักลา่ว บริษัทจงึมีหลกัปฏิบติัดงันี ้

ก) ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 

ข) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มีการจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ

พนกังาน และให้ความสําคญัในด้านการดแูลสวสัดิการของพนกังาน 

ค) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพย์สินของ

พนกังาน 

ง) การแตง่ตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระทําด้วยความสจุริต

ใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

จ) ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง

ทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพใน 

การปฏิบติังานอย่างมืออาชีพ 

ฉ) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

ช) ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 

4.2) นโยบายและแนวปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ ถือหุ้ น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลกัการ

ของวิชาชีพ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และ

รายย่อย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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ข) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน  

การบญัชี และรายงานอ่ืน ๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

ค) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ใน

ด้านบวกและด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนุนและมี

เหตผุลเพียงพอ 

ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึง่ยัง

มิได้เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบับริษัท 

4.3) นโยบายและแนวปฏิบติัตอ่ลกูค้า 

บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของลกูค้า จงึได้กําหนดนโยบายในการปฏิบติัตอ่ลกูค้าดงันี ้

ก) บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ  มีความกระตือรือร้น  พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วย

ความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใส่ใจ ดูแลผู้ รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความ

รวดเร็ว ถกูต้อง และน่าเช่ือถือ 

ข) รักษาความลบัของลกูค้า และไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดย

มิชอบ 

ค) ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ทราบ

เก่ียวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกค้า

เข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินค้าและบริการของบริษัท  

ง) ให้คําแนะนําเก่ียวกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 

4.4) นโยบายและแนวปฏิบติัตอ่คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบายให้พนกังานปฏิบติัตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีทุ้กฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และ

ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติั

ดงันี ้

ก) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ 

เจ้าหนี ้

ข) กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ 

ต้องเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม

และรวดเร็ว 

ค) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา 

4.5) นโยบายและแนวปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งขนั 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ

ทางการค้าของคูแ่ข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล จงึกําหนดหลกันโยบายดงันี ้

ก) ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

ข) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม 

ค) ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

4.6) นโยบายและแนวปฏิบติัตอ่สงัคม / ชมุชน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบติั

ตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน  บริษัทจะ

มุง่มัน่ในการพฒันาส่งเสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม  และชุมชนท่ีบริษัทและบริษัท

ย่อยตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดีขึน้พร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัท 

4.7) นโยบายเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
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บริษัทมีนโยบายท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ 

ผลประกอบการของบริษัทท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถึง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัท รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ

บริษัททัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้

อย่างทั่วถึง   และจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศใช้บงัคบั 

บริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบั

นักลงทุนหรือผู้ ถือหุ้ น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ ถือหุ้ นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นประจํา รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐท่ี

เก่ียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังให้

ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ

ข่าวสารเป็นประจํา โดยผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ข้อมลูท่ีอยู่บนเวบ็ไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั

อยู่เสมอ ไมว่า่จะเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษัท 

และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

นอกจากนี ้บริษัทให้ความสําคญัต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือให้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม

มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน 

ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ใน 



 

                                                                                                                                                        หน้า 9 / 23 

 

 

  ลงช่ือ................................................กรรมการ                                  ลงช่ือ................................................กรรมการ             

             ( นางอารดา  จรูญเอก )                                                              ( นางสาวศิรินทรา จริยคณุ ) 

รายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และจะ

เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และ

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแล

กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น

และผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัท เป็นไปใน

ทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มี 

การจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ

งบประมาณประจําปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เกิด 

ความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมติั และติดตามให้มีการบริหารงานเพ่ือให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยจะยดึถือแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน และ 

การปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ

และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มี 

การกําหนดลําดบัขัน้ของอํานาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานท่ีมีการตรวจสอบ

และถ่วงดุลในตัว กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในท่ีเป็นอิสระ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้  

รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานตา่งๆ ในบริษัท 

8. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเพ่ือความโปร่งใสและ
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ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน และได้กําหนดนโยบายและวิธีการตรวจสอบ และควบคมุดแูล กรรมการ และผู้บริหารในการ

นําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

8.1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เก่ียวกับหน้าท่ีในการ

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะ 

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบท

กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท

โดยตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

8.2) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ จดัทํา

และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 

และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และจดัส่งมายงัเลขานุการของบริษัท ก่อนนําส่งสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดัทําและนําส่งภายใน 30 

วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้ บริหารหรือรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับ

โอนหลกัทรัพย์นัน้ 

8.3) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน

ท่ีเป็นสาระสําคญัซึง่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องใช้ความระมดัระวงั

ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะ

เปิดเผยตอ่สาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีข้อมลูภายในของบริษัท

ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้ อ่ืน

ทราบจนกวา่จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ มาตรการลงโทษหากมีการกระทํา

การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดงักล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตาม

ข้อบังคบัการทํางานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่
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การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพ

การเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น 

8.4) กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ข้อมลูภายในของ

บริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึง่ตนได้ลว่งรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพ่ือการซือ้

หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอ

ขายซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไมว่า่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะ

เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทําดงักล่าวจะทํา

เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทํา

ดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

8.5) กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานท่ีลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลบัของบริษัทและบริษัท

ย่อย ตลอดจนข้อมลูความลบัของคูค้่าของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบติั

หน้าท่ีให้บคุคลภายนอกรับทราบ แม้วา่การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทและบริษัทย่อยและคูค้่าของบริษัทและบริษัทย่อย 

8.6) กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าท่ีเก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทและบริษัท

ย่อย และมีหน้าท่ีในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือประโยชน์การดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของ

บริษัทและบริษัทย่อยนําความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้

ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนท่ีตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 

คุณสมบัต ิโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนิน

ธุรกิจ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้คณะผู้ บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
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มติท่ีประชมุคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพึงปฏิบติัท่ีดี 

เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจํานวน

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  

กรรมการแตล่ะท่านสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ือง

ต่าง ๆ โดยสามารถตัง้คําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ มีสว่นได้เสีย โดยไมอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา  

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งใน

สาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกัน 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้น

จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหมอี่กได้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้ นท่ีมา

ประชุมและ มีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นถือ  โดย 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั

เดียวกัน  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท 

3.   ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มี

อํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนัน้ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามี

ภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
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ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ

หนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ

สํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้

มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ี

มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดําเนินงานของ

บริษัท 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

 1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
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2. ทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดบัเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัท 

จดทะเบียน 

5. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย

คณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้อง

มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทํา

หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดทําการเลือกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ให้บุคคลใดท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.  ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคณุสมบติัท่ีเหมาะสม  

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีในฐานะเป็น

ประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานกรรมการบริษัทรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและ

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

6. การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทจะให้ความสําคัญกับบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มี

ประวัติการทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทศันคติท่ีดีต่อองค์กร  สามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของ
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บริษัท นอกจากนี ้ยงัจะคํานงึถงึคณุสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของ

กรรมการตามยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเสนอแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับ 

การพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดเป็นนโยบายประกอบ ด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียง

กนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน 

3. ประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษัทจะได้รับจากกรรมการแตล่ะท่าน 

4. ค่าตอบแทนท่ีกําหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ 

ความจําเป็นและ สถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้  

8. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

และข้อบังคบัของบริษัท รวมทัง้มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท 

และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยุทธ์

ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจดัทํา 

3. ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารงานและการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใด ๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบริษัท  

5. ดําเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ 

รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการทํางบการเงินของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้ สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาคา่ตอบแทนท่ี

เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการ

ประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

8. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร 

และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความ

รับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้

องค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี

มาตรการรองรับและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

10. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ 

ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เข้าดํารงตําแหน่ง ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ และการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

11. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และ
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คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ 

ทัง้นี ้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถ

พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

12. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจ

มอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้ การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บุคคลดงักล่าวสามารถ

พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ี

นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ 

ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

9.  คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับ

คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด 3 คน และมีกรรมการอิสระ 1 คนท่ีมีความรู้ทางด้านการเงินและการ

บญัชี โดยกรรมการอิสระมีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้ 

1.  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

-  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง

การเงินอย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบญัชี กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

-  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ผู้สอบ

บญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ 

 -  สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 2. การควบคมุภายใน 

 -  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน ท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล 

 -  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่าง

เหมาะสม 

 -  สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

3.  การตรวจสอบภายใน 

 -  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และกํากบัให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 -  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 -  พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

 -  พิจารณาอนมุติักฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  อนุมติัและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพ่ือให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบั

ประเภทและระดบัความเสี่ยงของบริษัทฯ 

-  สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 
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 -  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

และผู้สอบบญัชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกนั รวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ให้มีความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

  4. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 -  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ด้วย หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

-  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5. การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่าง

น้อย ดงันี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

 (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ พบหรือมีข้อสงสยัว่ามี

รายการหรือการกระทําซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ของบริษัทฯ เพ่ือบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ได้แก่ รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ี

สําคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น  

7.  หน้าท่ีอ่ืนๆ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได้ในกรณี

จําเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

-  ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ

อนมุติั 

 -  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

2. คณะกรรมการบริหาร  

มีจํานวนไมน้่อยกว่า 3 คน โดยมีขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

10.    บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  

เลขานกุารบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

10.1 จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

10.2 แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบติั

ตามมติและนโยบาย 

10.3 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัข้อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการและติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามอย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัสําคญัแก่กรรมการ

บริษัทฯ  

10.4 บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ  
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10.5 จดัทําและเก็บรักษาเอกสารสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

10.5.1 ทะเบียนกรรมการ  

10.5.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  

10.5.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

10.5.4 รายงานประจําปีของบริษัทฯ 

10.5.5 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

10.6 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ 

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

11.   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทกําหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

11.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี และมี 

การประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 

การประชมุทกุครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

11.2 มีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการร่วมกัน

พิจารณาเร่ืองท่ีจะเข้าเป็นวาระการประชมุ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการได้รับ

เอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสําหรับการศกึษา และพิจารณา

เร่ืองเพ่ือการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน 

11.3 ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพ่ือ

การอภิปราย และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นสําคญั เปิดโอกาสและ

สนบัสนนุให้กรรมการแตล่ะคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นท่ีได้จากท่ีประชมุ 

11.4 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา ไม่มีสิทธิออก

เสียงและต้องไมอ่ยู่ในท่ีประชมุในวาระดงักลา่วๆ  
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11.5 การประชมุทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการ

ประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถ

ตรวจสอบได้ 

12.   รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทาง 

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่าง

ระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทัง้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท  

13.  การเสริมความรู้และมุมมองในธุรกจิแก่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาส

เข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการ 

ทกุคน 
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