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 การก ากบัดแูลกิจการ 

1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ดวี่าเป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงาน
ของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซึง่จะน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
ตัง้แต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มกีาร จดัท า
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีึน้ โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอยา่งโปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบ
ไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความเป็น
ธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยครอบคลุมหลกัการ
ส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึง่อาจไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดไว ้ไมก่ระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 
ไดแ้ก่ การซื้อขายหรอืโอนหุน้ การมสีว่นแบ่งก าไรของบรษิทั การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของบรษิทัอยา่งเพยีงพอ การเขา้
รว่มประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ ี
ผลกระทบบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั การ
ลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัยงัได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1)  เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่ ใหเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

2)  จดัสง่หนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมกีารใหข้อ้มูลวนั เวลา 
สถานที ่และวาระการประชุม และมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิีข่อตามที่
ระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุ้น หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอยา่งครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 30 วนั ยกเวน้กรณีมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนบรษิทัจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด และจะไม่กระท า
การใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั 

3)  อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และละเวน้การ
กระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เชน่ การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีงลงมติ
ไมค่วรมวีธิทีียุ่ง่ยากหรอืมคี่าใชจ้่ายมากเกนิไป สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้มคีวามสะดวกต่อการเดนิทาง 
เป็นตน้ 

4)  ประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความเหน็และ
ตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้ม
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กบัการน าสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และจะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้น 
เวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 

5)  สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้
เสนอชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

6)  ส่งเสรมิใหบ้รษิทัน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผู้ถอืหุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยา 

7)  สง่เสรมิใหก้รรมการของบรษิทัทุกคนเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

8)  จดัใหม้กีารลงมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบัแต่ละรายการในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้กรรมการ 

9)  สง่เสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

10)  สนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขีอ้โต้แย้งใน
ภายหลงั 

11)  จดัใหร้ายงานการประชุมผูถ้อืหุน้มกีารบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วธิกีารแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม และบนัทกึ
ค าถามค าตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อืหุ้นเหน็ด้วย คดัค้าน หรอืงดออกเสยีงอย่างไร 
รวมทัง้บนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดว้ย และเปิดเผยรายงานการ
ประชุมบน website ของบรษิทัภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัมนีโยบายจดัการใหผู้ถ้ือหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ และทัง้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

1)  สง่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพรผ่่านทาง website ของบรษิทัอยา่งน้อย 30 วนั ยกเวน้กรณีมคีวามจ าเป็น
เรง่ด่วนบรษิทัจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ และ
ควรจดัท าหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนังสอืเชิญ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

2)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออก
เสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3)  ก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหน่ึง
เสยีง นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมภายหลงัจากไดเ้ริม่ประชุมแลว้ มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระทีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาและยงัไมไ่ดม้กีารลงมต ิและนบัเป็นองคป์ระชุม
ตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 
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4)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้
ใหช้ดัเจนเป็นการลว่งหน้า เพือ่แสดงถงึความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการพจิารณาวา่จะเพิม่วาระที่
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม ่นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไมค่วรเพิม่วาระการประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้
เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการ
ตดัสนิใจ 

5)  ก าหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อ
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
ประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

6)  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

7)  ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารที่มหีน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

8)  ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท าการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีและ
เป็นเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศส าคญัถกูเปิดเผย 

9)  ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดแูลใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอยา่งมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจ
ท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ ควรงดเวน้จากการมสี่วนร่วมในการ
ประชุมพจิารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ยงัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

(1)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิทัตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัที่มคีุณค่ายิง่ จงึเป็น
นโยบายของบรษิทัที่จะให้การปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย 
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึมหีลกัปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้
ความส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 

3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

4)  ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 
เพือ่พฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 

5)  การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
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6)  รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

7)  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

(2)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1)  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ดว้ย
ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้
ถอืหุน้โดยรวม 

2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3)  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวกและด้าน
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

4)  ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบรษิทั ซึ่งยงัมไิด้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

(3)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลกูค้า 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ จงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตัติ่อลกูคา้ดงัน้ี 

1)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลในเรื่องกระบวนการผลติ ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึใหค้วามส าคญัในการปรบัปรงุ
และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อยูเ่สมอ 

2)  จดัใหม้รีะบบการควบคุมดูแลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่ไดใ้หไ้วก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั และดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสม ่าเสมอ 

3)  จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลรกัษาข้อมูลความลบัของลูกค้าเสมือเป็นความลบัของบริษัท และไม่
น าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

4)  เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกค้า รวมทัง้การแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้า
รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้แนะน า โดยบรษิทัจะส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ในสนิคา้และบรกิารของบรษิทั
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรงุ แกไ้ข ขอ้บกพรอ่งต่างๆต่อไป 

(4)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 

บรษิทัมนีโยบายให้พนักงานปฏบิตัติ่อคู่คา้ และ/หรอืเจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอารดัเอา
เปรียบคู่ค้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

1)  ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี้ 

2)  กรณีที่มขี้อมูลว่ามกีารเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอยีดต่อคูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี้ และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ 

3)  ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้ง
รบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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4)  บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อเจา้หนี้เสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ผกูพนัทัง้หลายตามสญัญาทีม่อียูก่บัเจา้หนี้ตลอดจนไมป่กปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าใหเ้จา้หน้ี
เกิดความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญา บรษิัทจะแจ้ง
เจา้หนี้ล่วงหน้าเพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซึง่รวมถงึเงือ่นไขค ้าประกนั การบรหิารเงนิทุน และ
การผดินดัช าระหนี้รว่มกนั 

5)  บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบตัิงานจดัซื้อจดัจ้าง ในการคดัเลือกคู่ค้าหรือผู้รบัเหมา โ ดยมีการ
ประเมนิแบ่งตามประเภทผู้จ าหน่ายสนิคา้ และผูร้บัจา้ง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตักิารประเมนิผู้ขาย
โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมาและน ามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกคู่
คา้โดยจะมกีารประเมนิและพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งักล่าวปีละ 1 ครัง้ 

6)  บรษิทัมนีโยบายในการสนับสนุนธุรกจิทอ้งถิน่โดยจะจดัซื้อจดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย จาก
บรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ 

(5)  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคมและ/หรือ ชมุชน 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงที่
ด ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบรษิทัจะมุง่มัน่ในการพฒัน าสง่เสรมิและยกระดบั
คุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บรษิทัตัง้อยู่ให้มคีุณภาพดขีึ้นพรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทั และมี
นโยบายทีจ่ะสง่เสรมิการมสีว่นร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณใกลเ้คยีงทัง้ในดา้นการศกึษา การ
ดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่นๆ 

(6)  นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

การใหบ้รกิารน ้าซึ่งเป็นธุรกจิของบรษิทัควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานระบบการจดัการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ทีเ่สรมิสรา้งคุณภาพ อาชวีอ
นามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สนิของ
พนกังานอยูเ่สมอ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการของบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึ่งลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ดงัน้ี 

1)  มกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุน 

2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผล
การปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วย
เหตุผล โดยรายงานผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ รายงานประจ าปี และ website ของบรษิทั เป็นตน้ 

3)  คณะกรรมการจะจดัให้มกีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 
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4)  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

5)  ดูแลให้มกีารเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการท า
หน้าที ่รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

6)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถงึภาระหน้าที่ และ
ความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้น้ี จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็นกรรมการของ
บรษิทัยอ่ยดว้ย 

7)  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นทางชอ่งทางอื่นดว้ย เชน่ website ของบรษิทั โดย
จะกระท าอยา่งสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้จะน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

8)  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทุกท่านจะต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอื
ของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอื
บรษิทัยอ่ยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดรวมทัง้ไดป้รบัปรุง
และรายงานใหบ้รษิทัทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงการมสีว่นไดเ้สยีดงักล่าว และ
บรษิทัไดบ้รรจุวาระเรื่องรายงานการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวขา้งต้นไวใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี 
คณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและ
สนับสนุนธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัมคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรรษทัภิ
บาล 

กรรมการอิสระของบรษิัททุกท่านมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทและไม่มี
กรรมการอสิระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกวา่ 5 บรษิทั 

นโยบายของบรษิทัเกี่ยวกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 โดยพจิารณาจาก
กรรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

นอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนัไมใ่หก้รรมการคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไมจ่ ากดั และไดแ้ต่งตัง้
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เลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามมตคิณะกรรมการ 

5.2  คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล เพื่อกลัน่กรองการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว ้อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างานของคณะกรรมการบริษัท โดยองค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ใน องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

5.3  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัมเีจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัทีจ่ะรกัษาและคงไวซ้ึ่งมาตรฐานระดบัสงูของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนบรษิทั 
โดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้น าหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้ร ับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั และไดป้ระชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรใหเ้ป็นที่เขา้ใจมาใชแ้ละถอืปฏบิตัเิรื่อยมา อกีทัง้ยงัได้จดัท า
มาตรฐานการปฏบิตังิานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใชค้วบคุมการปฏบิตังิานและการ
ด าเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดอ้นุมตัแิละประกาศใชก้ฎและระเบยีบภายในใหม่ ๆ 
เป็นระยะ ๆ โดยมุง่พฒันาปรบัปรงุการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอยา่งต่อเนื่อง 

5.3.2  จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัมคีวามเชื่ออย่างยิง่ว่า การด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมเป็นหน่ึงในหลกัส าคญัในการเจรญิเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนืของบรษิทัเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุก ๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและ
สนับสนุนจรยิธรรมทางธุรกจิทีด่ที ัว่ทัง้องคก์ร บรษิทัได้จดัท าคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิตัติามโดยเครง่ครดั รวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธท์ัว่
ทัง้องค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัท รวมทัง้ได้ติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์ทัง้น้ี เพือ่สง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

จรรยาบรรณดงักล่าวได้ร่างขึน้ตามหลกัความซื่อสตัย์สุจรติ หลกัความโปร่งใส หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
และจรยิธรรมทางสงัคมทีด่ ี

5.3.4  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การท ารายการระหวา่งบรษิทักบับุคคลใดทีเ่กีย่วโยงกนัอนัอาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้กนัไดน้ัน้ จะตอ้ง
ผ่านการพจิารณาอย่างถี่ถว้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัที่ส าคญัการเขา้ท ารายการ
นัน้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาด
ของรายการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กรรมการ หรอืผูบ้รหิารบรษิทั ทา่นใดทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอื
มสีว่นเกีย่วขอ้งจะไมเ่ขา้รว่มในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวต้องกระท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทัว่ไป โดยก าหนดราคาที่ยุตธิรรมและอยู่บน
พื้นฐานเสมือนหน่ึงกระท าโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถ
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ก าหนดราคาได ้บรษิทั จะอา้งองิตามรายงานของผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั เพื่อก าหนดราคาที่
เป็นธรรมทัง้ส าหรบับรษิทั และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

5.3.5  ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานระบบควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัมรีะบบ
การควบคุมภายใน (ในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คอื ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้น
การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และดา้นระบบการตดิตาม ตาม
กรอบแนวทางปฏิบตัิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission: COSO)) ทีเ่พยีงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิทั 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิทั ได้จดัตัง้หรอืจดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมหีวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ควบคุมดแูลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท าหน้าทีต่รวจสอบและ
ประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของการควบคุมภายในของบรษิทั ตามแบบการตรวจสอบประจ าปีซึ่ง
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งสม ่าเสมอเป็นรายไตรมาส 
เพือ่ปรบัปรงุและเพือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ี การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3.6  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 

บรษิทัได้มอบหมายให้กรรมการบรษิทั และบุคคลที่ได้รบัมอบหมายซึ่งเป็นผู้มคีวามเชี่ยวชาญในธุรกิจของ
บรษิทั เขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มของบรษิทั เพือ่ก ากบัดแูล
การบรหิารจดัการ และรายงานผลการด าเนินงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 

ทัง้น้ี สดัส่วนตวัแทนของบรษิทัที่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม อย่างน้อยจะเป็นไป
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั นอกจากนัน้ การก าหนดนโยบายทีส่ าคญัและการออกเสยีงในวาระที่ส าคญัของบรษิทั
ยอ่ยและบรษิทัรว่มจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรษิทั 

5.4  การประชมุของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อย 

5.4.1  คณะกรรมการบริษทั 

บรษิัทจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี ซึ่งแต่ละครัง้จะมกีาร
ก าหนดวาระการประชุมลว่งหน้าไวช้ดัเจนและอาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพือ่พจิารณาเรือ่งทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัอาจเขา้ร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์และรบัทราบนโยบายโดยตรง นอกจากน้ี บรษิทัยงัมนีโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารและไม่ใช่
กรรมการบรหิารไดม้กีารประชุมรว่มกนั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารและ
ไม่ใช่กรรมการบรหิารมโีอกาสทีจ่ะไดป้ระชุมกนัเอง เพื่ออภปิรายหารอืเกี่ยวกบัประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ โดย
ไมม่ฝ่ีายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเขา้รว่มดว้ย 

ในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาเรื่องที่ก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการบรหิารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณา
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เป็นวาระการประชุมได ้ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ และ เลขานุการบรษิทัจะน าเรื่องดงักล่าวมา
ก าหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจดัท าหนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมตใินที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถอืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีง กรรมการที่มสี่วนได้เ สยีจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมหรอืสละสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

5.4.2  คณะกรรมการบริหาร 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งไดม้ี
การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การอุทศิตนใหแ้ก่บรษิทั ของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควร
มุง่เน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้รว่มการประชุมเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ค าแนะน า 
ประสบการณ์ และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพือ่ยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทั 

5.4.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อย 4 
ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.4.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่าง สม ่ าเสมอก่อนการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.4.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.4.6  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลอยา่งสม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อร่วมกนั
พจิารณาและสรปุผลการประเมนิงานและน ามาทบทวนการปฏบิตังิาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และรว่มกนัหาแนวทาง
ปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยบรษิทัได้ก าหนดใหม้กีารประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการในรปูแบบการประเมนิตนเองของกรรมการทัง้คณะ และน าแนวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมนิจะเป็นส่วน
ส าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่และการด าเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น ทัง้น้ี แบบ
ประเมนิจะแบ่งหวัขอ้เป็นดงัน้ี 

1.  ความพงึพอใจเกีย่วกบั 

(1)  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม 

(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทั 
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(3)  การด าเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ 

2.  ความเขา้ใจในเรือ่งเกีย่วกบั 

(1)  บทบาทหน้าทีข่องตน 

(2)  ธุรกจิของบรษิทั 

(3)  กลยุทธข์องบรษิทั 

3.  คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 

4.  บรษิทัยอ่ยและอนุกรรมการต่างๆ ท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.  คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

(1)  นโยบายและทศิทางของบรษิทั 

(2)  ผลการด าเนินงานของบรษิทั 

(3)  แนวทางแกไ้ขการด าเนินงาน หากไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด 

6.  คณะกรรมการมกีารเตรยีมตวัก่อนการประชุมทุกครัง้ 

7.  คณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

8.  คณะกรรมการแสดงความเหน็อยา่งเป็นกลาง 

9.  ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกทา่นแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระ 

10.  คณะกรรมการเหน็วา่ผูล้งทุนมคีวามเชื่อมัน่ในคณะกรรมการ 

11.  การปฏบิตัเิรือ่งการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นทีย่อมรบัในหมูพ่นกังานบรษิทั 

ทัง้น้ี เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิให้กรรมการบรษิทัทุกท่านประเมนิในทุกสิน้ปี และเป็นผูร้วบรวม
และรายงานสรุปผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจ าทุกปี 

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ ความรบัผิดชอบ 
ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานที่เชื่อมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพจิารณา
เปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง ทัง้น้ี ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รบัการพจิารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อพจิารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป 

5.7  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(1)  สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูล
กจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีาร
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัหรอืใช้
บรกิารของสถาบนัภายนอก 
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(2)  ทุกครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ใหแ้ก่กรรมการใหม ่

5.8  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บรษิทัเลง็เหน็ความจ าเป็นและความส าคญัของการจดัใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่ง จงึไดท้ าแผนสบืทอดต าแหน่งที่
ครอบคลุมต าแหน่งผูบ้รหิารที่ส าคญั โดยท าการคดัเลอืกบุคคลที่จะปฏบิตัหิน้าที่ในต าแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว ท าการ
พฒันาฝึกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถรองรบัต าแหน่งไดใ้นอนาคต และเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัมผีูบ้รหิารทีม่ ี
ความรู ้ความสามารถ ทีจ่ะสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญัต่อไปในอนาคต 

5.9  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบรษิทั กรรมการควรจะต้องทราบถงึลกัษณะการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั ดงันัน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ บรษิทัจะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อ
แนะน าใหร้บัทราบถงึลกัษณะและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบรษิทั รวมทัง้ใหข้อ้มลูสารสนเทศที่ส าคญัและ
จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้น้ี เลขานุการ
บรษิทัเป็นผูป้ระสานงานการจดัการปฐมนิเทศ 

5.10  นโยบายการจ ากดัจ านวนบริษทั และจ านวนวาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษิทัด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนไดค้นละไม่
เกนิ 5 แหง่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

นอกจากน้ี หา้มมใิหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นๆ ทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนั 
หรอืใกล้เคยีง ยกเว้นบรษิทัร่วม และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัในเครอื เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทุกวาระไดไ้มเ่กนิ 9 ปี เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.11  การบริหารความเส่ียง 

บรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการจดัตัง้คณะท างาน ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั โดยคณะท างานดงักล่าวจะรว่มกนัประชุมและประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้ที่
เกดิจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเสีย่งต่างๆ โอกาสเกดิ
และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทัง้ร่วมกนัก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รบัผิดชอบ โดย
คณะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความเสีย่งตามแผนทีไ่ดว้างไว ้โดยความรว่มมอืและประสานงานจาก
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงรบัทราบ จากนัน้ คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งจะท าหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ อยา่ง
น้อยปีละครัง้ เพือ่ชว่ยใหท้ราบจุดอ่อนและปรบัปรงุนโยบายใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้  
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2. คณะกรรมการชดุย่อย 

โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าทีด่งัน้ี 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  

3.1 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 มมีตกิ าหนด อ านาจ หน้าที ่ความ

รบัผดิชอบกรรมการบรษิทัเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ตลอดจนมติ
ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าที ่และก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัยส์จุรติ
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. ก าหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร
จดัการ และอ านาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดแูลการบรหิารงาน
และผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ หรอืบุคคลใด ๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่
มลูคา่สงูสดุใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอเพือ่ใหบ้รรลุกลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

4. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนักงานบรษิทัฯ รวมถงึดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่
เหมาะสม 

5. ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบญัชทีี่เชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพยีงพอและเหมาะสม 

6. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ในกรณีทีข่นาดของรายการไมจ่ าเป็นตอ้งพจิารณาโดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พจิารณาและ/หรอืใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณา
โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้) ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 

8. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 
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10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ทัง้น้ี ในกรณีทีก่รรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมใดที่ท ากบับรษิทัฯ หรอืมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 

11. จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

12. สอบทานนโยบายในการก ากบัดูแลกจิการ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 
(Anti-Corruption) ของบรษิทัฯ และพจิารณาอนุมตัริายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการ และความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ประจ าปี ที่จ ัดท าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั
มอบหมาย 

13. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิัตหิน้าที่ของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

14. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจ าเป็นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

16. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

17. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

18. พจิารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบริษัทฯ  
อยา่งเป็นธรรม 

19. มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการ
บรษิทัได ้ 

 ทัง้น้ี การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น  
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะ
ใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

3.2 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบั
ดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การจดัท า
รายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื โดยมี
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัดงัน้ี 
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1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสม  เพยีงพอ  และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องและ
ครบถว้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานผลการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้  

- ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

- ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

- ความเหน็เกีย่วกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 
และ  

- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปน้ี  
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท  ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
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(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์  หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง  
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงานก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิม่เตมิขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เหน็สมควร 

10. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่า่นมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.3 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1 พจิารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และ
งบประมาณของบรษิทัโดยพจิารณาถงึปัจจยัทางธุรกจิอยา่งเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขออนุมตัติ่อคณะกรรมการ
บรษิทั และในกรณีทีส่ถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวนการใชง้บประมาณทีไ่ดร้บั
อนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ ๆ  

2 ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และตดิตามการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมาย
และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิทัที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเอื้อต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า การบรหิารจดัการแก่
ผูบ้รหิารระดบัสงู  

3 ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทั การแต่งตัง้โยกยา้ยผูบ้รหิารของแต่ละธุรกจิ 
พจิารณาและตดิตามแผนงานการสรา้งผูบ้รหิารทดแทน รวมถงึแผนงานดา้นก าลงัคนและการก าหนดหลกัเกณฑ์
การจา่ยผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร  

4 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัลงทุน หรอืร่วม
ลงทุนกบับุคคล นิตบิุคคล หรอืองค์กรทางธุรกจิอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเพื่อด าเนิน
กิจการตามวตัถุประสงค์ของบรษิัท ตลอดจนถึงการพจิารณาและอนุมตัิการใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว     
การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงินที่ได้
ก าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทั 

5 ตดิตามผลการด าเนินงานและความกา้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผล รวมทัง้ปัญหา หรอื
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  

6 พจิารณาและให้ขอ้เสนอแนะ หรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอ หรอืการเขา้ท า
ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อมคีวาม
จ าเป็น และเกินกว่าวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้และ /หรือที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบงัคบับริษัท 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 

7 พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกูย้มื ขอสนิเชื่อ จ าน า จ านอง 
ค ้าประกนัและการอื่น รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการ
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ด าเนินกจิการของบรษิทั ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ/ค าเสนอ ตดิต่อ ท า    นิตกิรรมกบัสว่น
ราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธติ่าง ๆ ของบรษิทั และ/หรอืการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็
การตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบับรษิทั 

8 พจิารณาและอนุมตัิระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการด าเนินธุรกิจของบรษิัท หรอืการ
ด าเนินการใด ๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั    

9 แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายให้กรรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคน กระท าการใด ๆ ที่อยู่
ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบรหิาร ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการบรหิาร
อาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

10 มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้ร ับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

11 พจิารณาและอนุมตัคิูม่อือ านาจด าเนินการ เพื่อใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ และ /หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจทราบถงึขอบเขต
ความรบัผดิชอบและอ านาจของตนเอง และเพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืในการปฏบิตังิาน โดยมหีลกัฐานอ้างองิ และเป็นไปตาม
ขัน้ตอนอยา่งมรีะบบ 

3.4 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
โดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี 

2. พจิารณา ทบทวน และปรบัปรงุจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั (Code of Conduct) โดยจดัท าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

3. ก าหนดนโยบายและวางแผนเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

4. เป็นตวัแทนบรษิัทในการสื่อสารและการด าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้กบัผู้บรหิาร  พนักงาน และ
หน่วยงานภายนอก  

5. ตดิตามความคบืหน้า ทบทวน และปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทัง้จดัท า
สรุปเพือ่รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

3.5 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. อนุมตัินโยบายบรหิารความเสี่ยง กรอบการบรหิารความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของ
บรษิทั ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้มกีารด าเนินงานด้านการบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบักลยุทธ์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน รวมถงึสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหบ้รษิทัมี
ระบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง 
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4. พจิารณารายงานความเสีย่งจากฝ่ายบรหิารความเสีย่งเพื่อติดตามความเสีย่งที่ส าคญัในระดบัองค์กร 
รวมถึงให้ขอ้คิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรอืแผนการ
จดัการความเสีย่ง เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัมกีารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

5. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัความเสีย่งและแผนการจดัการความเสีย่งที่ส าคญัต่อองค์กร ใน
กรณีที่มปัีจจยั หรอืเหตุการณ์ส าคญัซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั ต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัขอ้มลูความเสีย่งและการควบคุมภายในทีส่ าคญั เพือ่ให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าไปประกอบการพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจดัการความเสี่ยง 
รวมทัง้มกีารน าระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทั 

8. ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. ปฏบิตังิานอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

10. ท าหน้าที่สอบทาน ให้ค าปรกึษาและค าแนะน าในการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทัแก่ฝ่าย
บรหิาร โดยมอี านาจเรยีกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณา 
รวมทัง้รบัผดิชอบในการทดสอบและะประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อยา่งต่อเน่ือง  

11. น ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน่ไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิผล และตรวจสอบ ติดตาม 
ทบทวน และปรบัปรุง มาตรการต่อต้านการทุจริตฯอย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบต่อไป 

3.6 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาน าเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่าง ๆ 

2. พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง
เน่ืองจากครบวาระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่น ๆ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ย
เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั โดยมกี าหนดระยะเวลาอยา่งเพยีงพอก่อนการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พจิารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบรษิทัที่จะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของ
บรษิทั  

4. พิจารณากลัน่กรองผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีต าแหน่ง
ดงักล่าววา่งลง 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูงของบริษัท  และทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ 
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6. พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บรหิาร
ระดบัสงูของบรษิทั ใหม้คีวามเหมาะสม และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

7. พจิารณาก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณา 

8. ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในการก าหนด
คา่ตอบแทนและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบริษัท รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดย
น าเสนอคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

3.7 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุมตัิขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1 ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์โครงสรา้ง และอ านาจบรหิารงาน รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนงบประมาณประจ าปีตามทีฝ่่ายบรหิารน าเสนอ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2 ตดิตาม ควบคุม ก ากบัดแูล และด าเนินการ และ/หรอื บรหิารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณทีไ่ดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3 เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบรษิัทในการบรหิารกิจการของบรษิัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4 มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั 

5 พจิารณาอนุมตัแิผนการปฏบิตักิารของแต่ละฝ่ายงานของบรษิทั และพจิารณาอนุมตัคิ าขอจากฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ของบรษิัท ตามที่ก าหนดในตารางมอบหมายอ านาจอนุมตัิในการด าเนินงานและการเข้าท า
ธุรกรรมต่างๆ ของบรษิทั  

6 อ านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

7 มอบอ านาจช่วง และ/หรอื  มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจ 
และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ที่คณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื  บรษิทัได้
ก าหนดไว ้ 

8 อนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ เช่น ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด การ
คดิค่าธรรมเนียมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการใหเ้ครดติเทอมเหมอืนลูกคา้ทัว่ไป เป็นตน้ 
ทัง้น้ีภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

9 มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัยอ่ย และฝ่ายงานต่าง ๆ ในบรษิทั 

10 ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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4. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการชดุย่อย 

1.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และมกีรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และมจี านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด้ 

ในการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั จะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอื
พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั อยา่งไรกต็าม การแต่งตัง้
กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ทัง้น้ี ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1)  ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
กไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3)  บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี้
ขาด 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 
ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้น้ี กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไป
นัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเสนอชื่อในการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ย ังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทัง้น้ี มติของ
คณะกรรมการตามความขา้งตน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

ทัง้น้ี กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิและงานบรหิารของบรษิทั และ
สามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
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3.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน โดยมวีาระอยูใ่นต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี บรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงัน้ี 

1.  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ีอ านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย หรอืผูม้ ีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่า หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทาง
การเงนิ ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้น้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ีอ านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
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ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8.  ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรกึษาที่รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9.  ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

10.  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และ 

11.  ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

นอกจากน้ี กรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้
นอกจากน้ี บรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกจิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการ
บรษิทั กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตน
ทดแทน 

4.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทั กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึง
เป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทัง้น้ี ให้กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งได ้

5.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรหิารความ
เสีย่งตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
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ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้

6.  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลของบรษิทั กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล 

ทัง้น้ี ใหก้รรมการบรรษทัภบิาลมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อครบ
วาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการบรรษทัภบิาลทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งได ้

5. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

5.1 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในบรษิทัที่ประกอบธุรกจิให้บรกิารสาธารณูปโภค ธุรกจิการให้บรกิารด้านพลงังาน 
ธุรกจิพลงังานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.2 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานและการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1. บรษิทัจะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั โดยการสง่ตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบรษิทั และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ (Duty of Loyalty) 
ความระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

(2) ด าเนินการตดิตาม รวมถงึใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
รว่มเป็นไปตามสญัญาและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้
ค าแนะน าที่จ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม 

(4) พจิารณา ตดิตาม รวมถงึใหค้ าแนะน าที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบควบคุม
ภายใน รวมถงึระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการด าเนินธุรกจิ 

(5) พจิารณา ตดิตาม และด าเนินการที่จ าเป็นในการจดัใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและ
แผนงานที่ส าคญัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ให้เป็น
ปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอยา่งสม ่าเสมอ 
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(6) คณะกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบริษทัร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้น้ี การมอบอ านาจ
ดงักล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอ านาจหรอืการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรอืผู้รบัมอบ
อ านาจจากกรรมการสามารถอนุมตัริายการทีต่นเองหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี 
หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยและ/
หรอืบรษิทัรว่ม  

3. บรษิทัจะก าหนดแผนงานและด าเนินการที่จ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ รวมถงึขอ้มูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากบั
ดูแล และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถงึสาธารณชน ทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และ
น่าเชื่อถอื 

4. ในกรณีที่บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมมคีวามจ าเป็นต้องเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัจะตดิตามใหบ้รษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมเขา้ท ารายการดว้ยความโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยบรษิทัจะไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการไดม้า/จ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

5. บรษิทัจะด าเนินการที่จ าเป็นและตดิตามให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มูลและ
ระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ 

6. บรษิทัก าหนดระเบยีบปฏบิตัใินการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม และใชส้ทิธิ
ออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย เวน้แต่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1. วาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ะตอ้งลงมตใิหเ้ป็นไปตามสญัญาร่วมทุนทีบ่รษิทัเป็นคู่สญัญา การ
ออกเสยีงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญารว่มทุนดงักล่าว 

2. วาระประจ าดงัต่อไปน้ีในการประชุมสามญัประจ าปี ให้คณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณา
ออกเสยีงลงคะแนนได ้

-  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่า่นมา 

-  พจิารณารายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

-  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนประจ าปี 

-  พจิารณาการจดัสรรเงนิทุนส ารองและจา่ยเงนิปันผล 

-  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ รวมตลอดจน
คา่ตอบแทนกรรมการ 

-  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

6. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 บรษิัทฯ มนีโยบายและวธิีการดูแลมใิห้กรรมการและผู้บรหิารในการน าข้อมูลภายในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี  
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1 บรษิทัฯ จะให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื
การเงนิหรอืเทยีบเทา่ เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งจดัท าและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ มายงั
เลขานุการของบรษิทัฯ ก่อนน าสง่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท า
และน าสง่ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 สามวนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้  

3 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี หรอืการเงนิ
หรอืเทยีบเท่า และผู้ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้ง ที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลกัทรพัย์ จะตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงนิและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว  ตลอด
ระยะเวลาปลอดการใช้ขอ้มูลภายในที่ยงัมไิด้เปิดเผยแก่สาธารณชน  (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงนิของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจ าปี โดยบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรอืเทยีบเท่า งดการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย  1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากที่สารสนเทศของบรษิทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ รวมทัง้หา้มไม่ให้
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4 บรษิทัฯ ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่
ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

 


