
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลมุสิทธิขัน้
พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับสว่นแบ่งเงินปันผล 
สทิธิในการได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการก าหนดให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่สทิธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สทิธิในการได้รับ
ทราบข้อมลูข่าวสารที่มีนยัส าคญัของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค าวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับเง่ือนไข กฎเกณฑ์  หรือ
กฎหมายที่ใช้บงัคบัจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
ก าหนดให้ภายในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นมีการชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
ส าหรับผู้ ถือหุ้นในแตล่ะประเภท รวมถึงก าหนดให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อม
จดัให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ลว่งหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุมฯ 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมติในที่ประชมุอย่างเต็มที่  และจะ
ไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทัง้ยงั
ค านงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2.1 การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบตัิเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างทัว่ถึง ผ่าน
ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 



2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น วันก าหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้า
ประชมุ และรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบทนัที ภายในวนัท่ีมี
การประชมุคณะกรรมการผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึง ข้อมลูที่เก่ี ยวกบั  
วนั / เวลา / สถานที่ประชมุ ระเบียบวาระการประชมุแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบถุึงค าชีแ้จง เหตผุลประกอบ ความเห็น
คณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ  

 

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม และได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกบัที่ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่มากกวา่ระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด อีกทัง้ให้มีการลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน  ฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาองักฤษติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้า 8 วนัก่อนการประชมุ  

1.2.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ี ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม 

โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ ท าให้การเดินทางเป็นไปได้

สะดวก 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการ
ตรวจสอบเอกสารที่ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน  

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธิออกเสยีงด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ 
หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก., 
ข. หรือ ค. (ส าหรับ Custodian)  ตามรูปแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ 
รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้ หนงัสือมอบฉันทะ  แบบ ข. จึงได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
แนบไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ รวมทัง้ได้ระบเุก่ียวกบัเอกสาร / หลกัฐาน ค าแนะน าขัน้ตอนการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบไว้อยา่งชดัเจน และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถกู
ต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลู  

5) บริษัทฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ ประธาน
คณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดบัสงูสดุฝ่ายการเงิน และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามใน
เร่ืองที่เก่ียวข้อง  



6) บริษัทฯ ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ซึง่เป็นอาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (บคุคลที่เป็นอิสระ) ท าหน้าที่
ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสกัขีพยาน ในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัหรือวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น  

7) บริษัทฯ จดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ เช่น ในวาระของการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลอืกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล 

8) บริษัทฯ แจ้งหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจนตัง้แต่เร่ิม
ประชมุ 

9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตัง้
ค าถามตอ่ที่ประชมุ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

10) บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจนและ
โปร่งใส 

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัในท่ีประชมุ
อยา่งกะทนัหนั  

1.2.3 การด าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัทฯ จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระส าคญัถกูต้องและครบถ้วน เพื่อน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

3) บริษัทฯ เผยแพร่การบนัทึกภาพพร้อมเสียงในลกัษณะสื่อวีดิทศัน์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและช่ือบคุคลลว่งหน้า เพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการและเสนอค าถามเป็นเวลา 3 
เดือนก่อนวนัสิน้ปี ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่ว พบว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระ หรือเสนอช่ือบคุคล หรือสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

ในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัที่ 10 เมษายน 2558 เวลา  9.30 น. โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวนัที่ 10 มีนาคม 2558 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี              28 เมษายน 2558 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2558 นบัเป็น 35 วนัก่อนวนั



ประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นผู้
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2558 นบัเป็น 22 วนัก่อนวนัประชมุ  

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ รวม
จ านวน 249 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 849,153,732 หุ้ น คิดเป็น 67.73% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดซึ่ง
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชมุและผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระภายในวนัที่ประชมุ อีก
ทัง้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 พร้อมภาพและเสยีงที่บนัทกึการประชมุ ผา่นระบบ
ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

จากการด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 4 อย่าง
ตอ่เนื่อง นบัตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายย่อย 
และไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด าเนินการ ดงันี  ้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้ก าหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมลู การใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะ
มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี  ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องเก็บรักษาข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมลูความลบัเก่ียวกบั
บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ของบริษัทฯ ไว้อยา่งเข้มงวดที่สดุและอยูใ่นวงจ ากดั โดยไมเ่ปิดเผยตอ่ผู้ไมเ่ก่ียวข้อง
ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อื่นในทางมิชอบ แม้จะเกษียณอายุ  
ลาออก หรือสิน้สดุการท างานกบับริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกตามกฎหมาย
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ข้อมลูข่าวสารที่ส าคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน น าข้อมลูภายใน ของบริษัทฯ 
ไปใช้ในทางมิชอบ  

 บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคญัของบริษัทฯ ต้องลงนามใน
ข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านัน้จะใช้ความ
ระมดัระวงัรักษาความลบัและข้อมลูภายในท านองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

 การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบคุลากรของบริษัทฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค าถามเก่ียวกบั
ข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ควรแนะน าให้ผู้ ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่
เปิดเผยข้อมลู 



 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง (คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) ห้ามน าข้อมลูภายในของ
บริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมลูอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง (คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ที่ได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในท่ี
ส าคญั ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว (Blackout Period)  

 หากพบว่ากรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคัญ  คนใดกระท าผิดวินัย หรือมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย  จะได้รับโทษตัง้แต่ การตกัเตือน 
การตดัคา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึง
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง   (คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้อง
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และ
ให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครัง้ถดัไป  และให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมม่ีเหตกุารณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการ
ปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน หรือมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด  

อีกทัง้ กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการจะ
ซือ้จะขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย อย่างน้อย 1 วนั และภายหลงัการซือ้ขาย หรือด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  

2.2 การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ขดัแย้งกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
ฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

2.2.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คูค้่าของบริษัท
ฯ หรือจากบคุคลใด อนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัทฯ 

2.2.2 การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คู่ค้าของบริษัทฯ 
หน่วยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 
สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ ซึง่แนวทางปฏิบตัิดงักลา่วนี ้ได้ถกูน าไปใช้เป็นพืน้ฐานการ



ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชนั ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏภายในรายงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.2.3 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอ านาจจดัการในกิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์
อักษร ยกเว้นการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก าไร ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
จะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้
ต าแหนง่งานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ และเวลาท างาน
ของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีสว่นร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

2.2.5 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ อีกทัง้ห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนาม
บริษัทฯ ผู้ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคูค้่าวา่เก่ียวข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานหรือไม่ ก่อนท ารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยาม ของ
ความสมัพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.2.6 การท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้าท ารายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการ
พิจารณา และอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั โดย
การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  โดยถือเสมือนหนึ่งเป็น
รายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก (Fair and  Arm's Length Basis) มีการก าหนดราคาตามการด าเนินธุรกิจปกติ 
และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการที่ตนมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตกุารณ์ที่กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์
การท ารายการระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

 



2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ1 มีหน้าที่รายงานการมีสว่นได้เสียของ

ตนเองและของบคุคลที่มีความเก่ียวข้องที่เข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่เก่ียวกบัการได้มาและ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยดึแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิทกุครัง้ก่อนท า
รายการ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เก่ียวกบัการมีสว่นได้
เสียของตน ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการให้ความส าคญัในสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตา่งๆ อย่างเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกบั
บริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลตา่งๆ ทัง้ในด้านสทิธิมนษุยชน การจดัการสิง่แวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการก าหนด
นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านงึถึง
สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนกังานได้รับผลตอบแทนและ
สวสัดิการที่เหมาะสมและยตุิธรรม มีการพฒันาศกัยภาพอย่างสม ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
การดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน และเคารพในสิทธิสว่นบคุคลของพนกังาน
ทกุคน  

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามี
คุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืน รวมทัง้ยงัจัดให้มีระบบการควบคมุดแูลการ
ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอยา่งยตุิธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือซึง่กนั
และกนั และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมิให้มีการน าข้อมลูของคูค้่าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพือ่
ด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย  รวมถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดย
พิจารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของคูค้่าที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อก าหนดของสญัญา และพันธะทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการช าระคืนหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกนัต่างๆ 

รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้

                                                 
1 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 



คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนั
ทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้า
ในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 

ชุมชน สังคม : 
และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถึงการดูแล
พฒันา สร้างจิตส านึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม 
และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ สว่น เพื่อให้
เกิดแนวทางร่วมกันในการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสังคม  และ
สิง่แวดล้อม 

ทัง้นี ้ข้อมูลการด าเนินการ การปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย เร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกลุม่
ตา่งๆ ของบริษัทฯในปี 2558 ที่ผา่นมา ปรากฏดงัรายงานแหง่ความยัง่ยืน ซึง่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ( www.gfpt.co.th ) 
หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการ 

3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีกระบวนการจดัการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทกุรูปแบบ จากผู้มี
สว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 ติดต่อกรรมการอิสระ 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

independentdirectors@gfpt.co.th 
0 2473 8398 
กรรมการอิสระ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

 ติดต่อกรรมการบริษัท 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

bod@gfpt.co.th 
0 2473 8398 
กรรมการบริษัท 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
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 ติดต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

cg@gfpt.co.th 
0 2473 8398 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเร่ือง
ร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการพิจารณาเบือ้งต้นวา่ เร่ืองที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด 
หากเร่ืองที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน จะ
ด าเนินการรวบรวมข้อมลูเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการพิจารณาด าเนินการ รวบรวมหลกัฐาน สืบค้นข้อมลู 
และพิจารณาตัดสินเร่ืองนัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท าผิด  ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน 
(Corruption) หน่วยงานที่รับเร่ืองจะด าเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในร่วมด าเนินการ และน าเสนอ
แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนกังาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองที่พนกังานร้องเรียน 
โดยพิจารณาวา่เร่ืองที่พนกังานร้องเรียนเข้าขา่ยเป็นเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยูใ่นความผิดระดบัไหน เพื่อท่ีจะ
ได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าผิดนัน้ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถกูต้อง โดยเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในมาตรการ
คุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน พนกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่าน
กล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทางอีเมล์ หรือส่งเป็นจดหมายผ่าน
ไปรษณีย์ ไปยงัหน่วยงานที่บริษัทฯ ก าหนดความรับผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
รายละเอียดก าหนดภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่พนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตัง้แตก่ารปฐมนิเทศเข้าเป็น
พนกังานใหมแ่ล้ว 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่         ผู้
ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงวา่ บริษัทฯให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมูล
ของผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเร่ืองที่ร้องเรียนเป็น
ความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้อง
ด้วยเทา่นัน้ 

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการ
กระท าผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ 
รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องมาจากการก ากบัดแูลกิจการท่ีผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไมม่ี
กรณีพิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน สทิธิของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการใด 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงิน 2 อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 
และการปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของ
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอื่นของรัฐ  

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวตัิการสง่รายงานตามมาตรา 
56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีลา่ช้า 

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
เผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 

2) รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทาง “Subscribe to our 

news” ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปสามารถรับข้อมลูข่าวสารที่บริษัทฯ มีการ

อพัเดทอยา่งสม ่าเสมอ 

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมลูข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสมัพนัธ์ อย่างถกูต้อง ชดัเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนความจริง 
โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน ทนัเวลา และ
เทา่เทียมกนั  

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ จดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมลูและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมลูผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนกัวิเคราะห์ การประชุมทาง
โทรศพัท์ การท าโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาสและวารสารนักลงทุน  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บคุคลทัว่ไปได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึน้  ซึ่ง
การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ต้องอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไมส่ามารถให้ข้อมลูขา่วสารหรือให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชนหรือตอ่สาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือ
พาดพิงบริษัทฯ ไมว่า่ในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

                                                 
2 ข้อมลูขัน้ต ่าของบริษัท ที่ระบใุน หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 

http://www.gfpt.co.th/


ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่อีเมล์ 
ir@gfpt.co.th 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นกัลงทนุอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 
และจดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลู ซึง่ได้รับการประเมินจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่เข้าร่วม
ประชมุนกัวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ทัง้นีกิ้จกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2558 จ านวนครัง้ 
การประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
การเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) 1 
การพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ (Roadshow) 4 
การพบปะนกัลงทนุในประเทศ (Local Roadshow) 2 
การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (One on One Meeting) 45 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนอยา่งน้อยห้า (5) คน และไมเ่กินสบิสอง (12) คน  

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่น
ราชอาณาจกัรไทย  

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน และมีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552) 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวฒุิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
กฎหมายอยา่งน้อย 1 ทา่น ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชีและการเงินอยา่งน้อย 1 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯด าเนินการอยู ่โดยไม่จ ากดัเพศ 
เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่นๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็น
บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ทา่น ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

 กรรมการอิสระ 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

http://www.gfpt.co.th/
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5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท 

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551; 
ข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เร่ือง การก าหนด
ลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
อตุสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ อีกทัง้มีประวตัิการท างานดี มีความซื่อสตัย์ สจุริต และจริยธรรมที่ดีงาม 

3) กรรมการบริษัทต้องไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือ บริษัท
ร่วม จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศแก้ไข

เพิ่มเติม ซึง่อาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองสดัสว่นการ

ถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบั ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
นยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยความสมัพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลอืทางการเงิน ที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าตามวิธีการค านวณ มูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ
กบับคุคลเดียวกนัด้วย 



5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยนบั
รวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนั
และก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้
ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 
2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยั ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่
ถือวา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

5.1.4 คุณสมบัติต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) เป็นผู้มีอาวโุส 

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 

3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ 

5.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 

ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้กลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่ตอ่ไปได้  



โดยการแต่งตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่งตัง้จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ราย จากจ านวนคณะกรรมการ

สรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

จ านวนไมน้่อยกวา่จ านวนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 

โดยบคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามล าดบั จะเป็นผู้ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยจะแต่งตัง้เท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี

คณุสมบตัิและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดย

กรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้การ

แต่งตัง้ดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงั

เหลอือยู ่ 

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี  ้

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  

2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้ จัดการ เป็นหัวหน้าและผู้ น าคณะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด โดยครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 บริหารจดัการและควบคมุการด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษัทฯ ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิของ
บริษัทฯ เร่ืองอ านาจอนมุตัิด าเนินการ 

 การด าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบ
อ านาจช่วง ท่ีท าให้กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกบัทาง   บริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุมตัิไว้ โดยการอนุมตัิรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการแยกต าแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดงันี  ้

1) ประธานกรรมการ 

 เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก ากบั
ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้ 

 เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสยีง และลงคะแนนเสยีง 
2 ฝ่าย เทา่กนั 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทน ามาปฏิบตัิให้สมัฤทธ์ิผล  

ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหนง่ต้องผ่านการคดัเลอืก
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดูแลและจัดการให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทนุ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น และจดัให้มี
การทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 

3) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทนุ การบริหารเงินทนุ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
และก ากบัดแูล  

4) ติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

5) พิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส าคญั เช่น การอนมุตัิใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
การกู้ยืม การค า้ประกนั โครงการลงทนุใหม ่การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการ
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 



8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทัง้ด้านการด าเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่
เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งที่ส าคญัได้ 

9) ก ากบัดแูลให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และเพียงพอ และจดั
ให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่าย
จดัการ และก าหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชดัเจน เพื่อ
ช่วยในการก ากบัดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เป็นสว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพฒันาบคุลากร ทัง้พนกังาน กรรมการและ
ผู้บริหาร อยา่งตอ่เนื่อง  

13) คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

14) คณะกรรมการมีอ านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่าง
หนึง่แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้จะต้องอยูใ่นภายใต้ขอบเขตแหง่อ านาจของคณะกรรมการ และ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยศกึษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองที่ต้องอาศยัความเป็น

กลางในการวินิจฉัย อีกทัง้ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดย

ก าหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการ

อิสระอีกด้วย 

ปัจจบุนั บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 5 ชดุ คือ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

5) คณะกรรมการบริหาร 

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 



(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมี
ความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นต าแหนง่ตามวาระ 
อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ใน
ต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่ รายการ
ดงักล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และดูแลการบนัทึกบญัชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ
โปร่งใส  

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ เช่น 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหวา่งกนั 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบตัิ
หน้าที่ตามกฎบตัร 

 ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคล ที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง
การเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

6) สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

ด้านการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดับนโยบาย  และระดับการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน 

3) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 
(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 

4) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่ง
ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสทิธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  

5) พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้
ตรวจสอบภายในได้  

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

2) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

3) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจดัการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด  

ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กร และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการ
รับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

4) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

 



5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า  5 คน และ
อยา่งน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีพ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระ
การด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการ  สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีเข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ด้านการสรรหา 

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคดัเลอืก ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

(3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวัติของผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่ง

ว่างลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ

ฐานข้อมลูต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ บน

เว็บไซต์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.), ท าเนียบกรรมการ-กรรมการ

อาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) เป็นต้น 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 



(5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(6) จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารท่ีเหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ผู้ มีอ านาจในการจัดการ และผู้ บริหารระดับสูง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี 
และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง เป็น
ประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

(2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ  

(3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และ จดัท ารายงาน
การก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(2) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(4) คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการสามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ที่พ้น
ต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 



(2) กรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการก ากบัดแูลกิจการวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ที่เข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้
จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 
(1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนมุตัิ 
(2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกับหลักการก ากับดูแลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังาน 
(5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีให้พนกังานในองค์กรทราบ 
(6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 
(1) จดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
(2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม า่เสมอ 
(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
(5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเทจ็จริง ชีแ้จง     ข้อ

ซกัถามและตคีวาม ในกรณีที่มีข้อสงสยั 
(6) ดแูลการสร้างจิตส านกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้

พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตัิ 
(7) รายงานเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการเพือ่ทราบเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณา ในกรณีที่มเีร่ืองส าคญั ซึง่กระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั รวมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน กรรมการบริษัท 

และ/หรือผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น (รวมกรรมการผู้จดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร เข้าไว้ด้วย) 



(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้น
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหนง่เท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท 

(3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและไม่
มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยกรรมการบริหารความเสีย่ง ที่เข้าด ารงต าแหนง่แทน
นัน้จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) พิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบี่ยงเบนของระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัท าคูม่ือแนวทางการจดัการบริหารความ
เสีย่ง 

(2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจดัการบริหารความเสี่ยง แก่ทกุหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner 
พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) ประกอบตัวชีว้ัดด้านความเสี่ยง  (Key Risk 
Indicators) 

(3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง
ปอ้งกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสีย่ง และระบบการจดัการบริหารความเสีย่ง รวมถึงความ
มีประสทิธิผลของระบบและแผนการปฏิบตัิ โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

(5) ทบทวนและแก้ไขคูม่ือการบริหารจดัการความเสีย่ง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็น
ประจ าทกุปี 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.5 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารของ
บริษัทฯ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจ
ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 



ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

(1) ก าหนดเปา้หมาย แนวนโยบายในด้านตา่งๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

(2) พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ โดยตรง 

(3) ด าเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมมีอ านาจสัง่การ ถ่ายทอด วางแผน และ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

(4) มีอ านาจในการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีอ านาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้
บคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ 

(5) มีอ านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด าเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 

(6) มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด าเนินงานของ บริษัทฯ 

(7) มีอ านาจในการติดตามผลงานของหนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานท่ีก าหนด 

(8) ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา แนวนโยบายตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะท างานตา่งๆ ที่ได้มอบหมาย 
(9) ด าเนินการด้านตา่งๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชมุเป็นประจ าทกุเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้าตัง้แต่

เดือนมกราคมของทุกปี และก าหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทกุเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี) โดย

หน่วยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัสง่ก าหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า อย่างไรก็ตาม 

การก าหนดวนั เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัความส าคญัของวาระการประชมุที่

จะต้องน าเข้าพิจารณา 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

ในปี 2558 ที่ผา่นมา กรรมการได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้



 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมในปี 2558 
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9 ครัง้ 4 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 9 ครัง้ 1 ครัง้ 

1 นายประสิทธ์ิ  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 8/9 - - - - - 1/1 

2 นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

9/9 - - - - 9/9 1/1 

3 นพ.อนนัต์    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9/9 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1 

4 นพ.สาธิต     กรเณศ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9/9 4/4 2/2 2/2 - - 1/1 

5 นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9/9 4/4 2/2 - 1/1 - 1/1 

6 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9/9 4/4 2/2 - - - 1/1 

7 นางสมสิริ     อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

9/9 - - - 1/1 9/9 1/1 

8 น.ส.วรรณี    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9/9 - - - 1/1 - 1/1 

9 นายสจุิน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

9/9 - 2/2 2/2 1/1 7/7* 1/1 

หมายเหตุ : นายสจิุน ศิริมงคลเกษม ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 23 ก.พ. 58 เป็นต้นมา 

 



5.4.2 การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะ
เสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

5.4.3 เอกสารการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมลูที่
จ าเป็นต่อการตดัสินใจในแตล่ะวาระ และจดัสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชมุ 
เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 การด าเนินการประชุม 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาในแตล่ะวาระของการด าเนินการประชมุ  

5.4.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดบัสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนสบืทอดงาน 

5.4.6 การเข้าถงึสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท ผู้บริหาร
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเหน็
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการ
ผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครัง้) ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการ
ประชมุระหวา่งกนั โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม จ านวน 4 ครัง้ 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

ของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิ

จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ของคา่ตอบแทนกรรมการ ให้อยูใ่น

ลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและ

ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน  



คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ  โดยใช้ข้อมูลผลส ารวจ

ค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดท าขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ

เทียบเคียงได้ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ จ านวน 9 ทา่น เป็นจ านวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  นอกจากนี ้
กรรมการบางทา่นยงัได้รับคา่ตอบแทนในฐานะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย จ านวน 610,000 บาท โดย
คา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะทา่นมีรายละเอียด ดงันี ้

                      หนว่ย : บาท 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

คา่ตอบแทนกรรมการ  
กรรมการและ 
กรรมการอิสระ  
บมจ. จีเอฟพีท ี

กรรมการ 
บริษัทยอ่ย 

รวม 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 650,000 130,000 780,000 

2. นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 

3. นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 

4. นพ.สาธิต  กรเณศ 650,000 - 650,000 

5. นายปารเมศ  เหตระกลู 585,000 - 585,000 

6. นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000 - 585,000 

7. นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั 585,000 130,000 715,000 

8. น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม 585,000 - 585,000 

9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 585,000 90,000 675,000 

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

ของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบในการก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ

ของต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่



โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริษัทชัน้น าในประเทศไทย 

โดยใช้ข้อมลูผลส ารวจคา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีการจดัท าขึน้ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่น ให้กบัผู้บริหาร จ านวน 10 

ทา่น รวมทัง้สิน้ 39,257,072.90 บาท (ไมร่วมผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี) 

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

ประธานกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน

รายงานประจ าปี 

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทัง้

รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะและ

โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

สง่เสริมให้มีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั 

การด าเนินงานของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินใน

ภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดงันี ้ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชมุคณะกรรมการ  

4) การท าหน้าที่ของกรรมการ  

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

7) ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

 

 

                                                 
3
 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 1 และชดุท่ี 4 ) 



หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) มีดงันี ้

1)  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2)  การประชมุของคณะกรรมการ 

3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินถึงการด าเนินงานในปีที่

ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะท่านด าเนินการประเมินทัง้รูปแบบ

รายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อ

ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชมุคณะกรรมการ ทัง้นีส้ าหรับข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผล

ของการท างานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกิจการ 

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ าทกุปี 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย4  

ซึ่งมีหัวข้อเก่ียวกับ โครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคญั 

ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะเป็นประจ าทกุปี  เพื่อประเมินถึง

การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารท าการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม

คณะกรรมการ 

5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปี

ละ 1 ครัง้ ในหวัข้อเก่ียวกบั ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์การวางแผนและผลปฏิบตัิทาง

การเงิน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสมัพนัธ์กับบคุลากร 

                                                 
4 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 3 ) 



การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน การก ากบัดแูล

กิจการ และคณุลกัษณะสว่นตวั โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่        ประเทศไทย5 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี  เพื่อประเมินถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก าหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทน

ตอ่ไป 

ส าหรับการด าเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

แบบทัง้องค์คณะ และแบบรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร โดยผลการประเมินทกุรูปแบบข้างต้น ได้รับคะแนนการประเมินที่

มากกว่าร้อยละ 90 ทกุรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบตัิงานในช่วงปีที่ผ่านมาในภาพรวม จึงได้มีการ

รายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 28 

มกราคม 2559 ทีผ่า่นมา เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึน้ 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 6 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ 

เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน ากรรมการใหม่ให้ทราบถึง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.7.2 แผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

1) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอดต าแหน่ง

เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบตัิ

หน้าที่ได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าถึงแผนสืบทอดต าแหน่ง 

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคญัทุก

ระดบัอยา่งเหมาะสม 

                                                 
5 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554 
6 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 



 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี  โดยส่งเสริมและอ านวย

ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท 

ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ในเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการ การปฏิบตัิหน้าที่ และการพฒันาความรู้ด้าน

ตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการ และเลขานุการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนา Thailand CG Forum หวัข้อ 

“Governance as a driving force for business sustainability” และ  การประชุม  Directors Forum 2/2015 หัว ข้อ 

“Building Better Board through Effective Independent Director” 

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในการดแูลและควบคมุระบบการตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบการ

ควบคมุภายใน การท ารายการระหว่างกนั การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การ

ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการ

ด าเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตัง้ นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมี

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 

2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผา่นความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

3) สอบทานรายงานทางการเงิน  

4) ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

5) จดัท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 

8) จดัท าหรือสอบทานงบประมาณประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

9) ฝึกอบรมพนกังานหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

10) ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ าปี 2558 
 
 
 



5.9 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั ซึ่งได้จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

ดษุฎีบณัฑิต และผ่านการอบรมหลกัสตูรเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุาร  (หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับ

เลขานุการบริษัท และหลักสูตรผู้ ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ) เป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของ

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 โดยเร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ตัง้แตว่นัท่ี 16 ตลุาคม 2551 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 

2) จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิอย่าง
ถกูต้องตามมติที่ประชมุ 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ   

5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ซึง่จดัท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 

8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

9) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจ าปี 2558 

 

 


