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สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่ว่าการมี

ระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจตอ่ ผู้ ถือหุ้น นกั

ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และนําไปสูค่วามมัน่คงเจริญก้าวหน้า เพ่ิมมลูค่า และสง่เสริมการเติบโต

ของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน 

ดงันัน้ บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจการให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และมติของผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ

ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เป็นการปลกูฝังให้พนกังานทัง้องค์กรมีจิตสาํนกึในจริยธรรมท่ีดีในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป 

 

 

 

 

(นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 
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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่ว่า ระบบการบริหาร

จัดการท่ีดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไกการควบคุมและการ

ถ่วงดลุอํานาจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และ

มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจยัสําคญัในการเพ่ิมมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯในระยะยาว  

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) โดยกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติและดําเนินธุรกิจให้

สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคํานึงถึงปัจจยัหลกัท่ีทําให้เกิดผลสําเร็จและความรับผิดชอบร่วมกนั โดย

ยดึหลกัการมาตรฐานสากล 7 ประการ คือ 

1) Vision to create long term value: มีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่กิจการในระยะยาว  

2) Accountability: รับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี 

3) Responsibility: สาํนกึในหน้าท่ีและปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพท่ีเพียงพอ 

4) Equitable Treatment: ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเทา่เทียมกนั 

5) Transparency: ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลู และตรวจสอบได้ 

6) Ethics: มีคณุธรรมและจริยธรรมท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 

7) Social and Environmental Awareness: สาํนกึในการปฏิบตัิท่ีดีตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 0

1 

และ ข้อกําหนดขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 1

2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความ

สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 25603 (CG Code)  ท่ีออกโดยสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ

กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ เป็นประจําทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการ

ดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่  

หมวดท่ี 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

หมวดท่ี 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Roles of Stakeholders) 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

                                                           
1 หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2 หลกัการกํากบัดแูลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004 
3 หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 

2017 
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คณะกรรมการกําหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีดีอย่าง

สมํ่าเสมอ และมีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคนทราบถึงนโยบายการกํากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิ ผ่านระบบ

สารสนเทศทัง้ภายใน (Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.gfpt.co.th ภายใต้

หวัข้อการกํากบัดแูลกิจการ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

หลักการ: ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ทําหนา้ทีแ่ทน

ตนและสิทธิในการตดัสินใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมใหผู้้

ถือหุน้ไดใ้ช้สิทธิของตน 

คณะกรรมการคํานึงถึงความสําคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ จึงได้จดัให้มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นและ

การสง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นและการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลมุ

สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ีตนถืออยู่ สทิธิในรับสว่น

แบง่เงินปันผล สทิธิในการได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการ

เสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสือบริคณห์

สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการยงักําหนดให้มีแนวปฏิบตัิท่ีดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่สิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิ

ในการได้รับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ 

คําวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผลการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือก

เป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯได้มีเผยแพร่หลกัเกณฑ์ 3

4 กระบวนการ และช่องทางการเสนอวาระการประชุม

ล่วงหน้าและการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการผ่านระบบ SET และเผยเพร่ทาง เว็บไซต์ ของ

บริษัทฯ  

                                                           
4 หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้า

รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ตามแนวปฏิบตัิท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 
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1.3 การประชุมผู้ถอืหุ้น4

5  

คณะกรรมการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั โดยให้มีการอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น

ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมอยา่งเต็มท่ี และจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดั

โอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น  โดยมีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

1.3.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น  

1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลผู้มีคณุสมบตัเิพ่ือ

รับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท เป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์4 ท่ีได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ 

2) จัดทําหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วนและชัดเจน ทัง้ในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และให้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ  

3) เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมตา่งๆ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

อย่างน้อย 30 วนั ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

4) จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนั

ประชุมอย่างน้อย 21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงคะแนน

ในวาระตา่งๆ 

5) ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษติดตอ่กนั 3 

วนั ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 8 วนั  

6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีเก่ียวกบัวาระในการประชมุเป็นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์5

6 ท่ี

ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ มาท่ีเลขานุการบริษัท ทางอีเมลล์ cs@gfpt.co.th หรือ ทางไปรษณีย์

ตามท่ีอยูด่งันี ้

ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

 

                                                           
5 AGM Checklist โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
6 หลกัเกณฑ์การสง่คําถามลว่งหน้า ตามแนวปฏิบตัิ ข้อ 7 (แบบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี ปี 2555 หน้า 3)  

mailto:cs@gfpt.co.th
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1.4 การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) กําหนดวนั เวลา สถานท่ีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ 

2) จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และการแสดงผล เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และ

ความถกูต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลู 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคล

อ่ืน หรือ กรรมการอิสระ เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงมติแทน  

4) สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้แบบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบมอบฉันทะท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสยีง โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

5) แจ้งหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง

ลงคะแนน (โดยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้ น ต่อ 1 เสียง) ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่าง

ชดัเจนตัง้แตเ่ร่ิมประชมุ 

6) ไมเ่พ่ิมวาระการประชมุนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูท่ีสาํคญัโดย

ไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

7) กําหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ ประธาน

คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตอบคําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

8) จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงมติเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล 

9) กําหนดให้มี อาสาสมคัรจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (บคุคลท่ีเป็นอิสระ) เป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสยีงใน

การประชมุสามญัหรือวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

10) ประธานในท่ีประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

และตัง้คําถามตอ่ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

11) จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจนและ

โปร่งใส 

1.5 การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) จดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัถกูต้องและครบถ้วน  เพ่ือนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

3) เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลกัษณะสื่อวิดีทัศน์ และแยกเป็นแต่ละวาระเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

หลักการ: ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควร

ได้รับการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการ

ชดเชย 

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ใช้ข้อมลู

ภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ โดยกําหนดเป็นนโยบายป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน และ

มาตรการดําเนินการ ดงันี ้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยูใ่นฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ 6

7 

อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหน้าท่ี และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

รวมถึงบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดของ

บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามดําเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลท่ียังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผกูพนัตามสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ไมว่า่เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน อนัเป็นการกระทําผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  

สําหรับมาตรการเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน ได้กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าทํางาน โดยสรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีสาํคญัทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมลูความลบัเก่ียวกบั

บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดท่ีสุดและอยู่ในวงจํากัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ ไม่

เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อ่ืนในทางมิชอบ แม้จะ

เกษียณอาย ุลาออก หรือสิน้สดุการทํางานกบับริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก

ตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

                                                           
7  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ 

ผู้บริหารตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ พนกังาน ลกูจ้าง

ทกุระดบั ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และท่ีปรึกษาอ่ืน และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท 

บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือท่ีได้รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้าถึงข้อมลูภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทใน

เครือ ตลอดจนบพุการี พ่ี น้อง บตุร ญาติสนิท และคู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยาของบคุคลดงักลา่วข้างต้น

ด้วย เป็นต้น  
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• บริษัทฯ มีกฏระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอยา่งเข้มงวด เพ่ือ

ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัถกูเปิดเผย กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ไปใช้ในทางมิชอบ  

• บคุคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในท่ีสําคญัของบริษัทฯ ต้องลงนามใน

ข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านัน้จะใช้ความ

ระมดัระวงัรักษาความลบัและข้อมลูภายในทํานองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

• การเปิดเผยข้อมลูท่ีสาํคญัทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบคุลากรของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ี เมื่อได้รับคําถามเก่ียวกบั

ข้อมูลท่ีสําคญัทางธุรกิจ โดยท่ีตนไม่มีหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควรแนะนําให้ผู้ถามติดต่อไปยงัผู้มีหน้าท่ี

เปิดเผยข้อมลู 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ี และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบคุคลตาม

มาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดของบคุคลตาม

มาตรา 243 ห้ามนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ  

บริษัทฯ ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ 

บริษัทฯ อนันํามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน  

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ี และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 (รวมถึงบคุคล

ตามมาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดของบคุคล

ตามมาตรา 243) ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสําคญั ห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 

เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว (Blackout 

Period)  

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสําคญั คนใดกระทําผิดวินัย หรือมีความ

ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางท่ีจะทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้รับโทษตัง้แต ่การตกัเตือน 

การตดัคา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

• บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามคํานิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึง่รวมถึง

จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครองของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  (คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภรรยาและบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ) มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท7

8 ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม

มาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมี

การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพ่ือจดัทําบนัทกึการเปลีย่นแปลง

และสรุปจํานวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพ่ือนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

ในการประชุมครัง้ถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ในรายงานประจําปี และแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

                                                           
8 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 
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2.2 การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ท่ีมีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพ่ือ

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางท่ีทกุ

คนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คูค้่า ของ

บริษัทฯ หรือจากบคุคลใดอนัเน่ืองจากการทํางานในนามบริษัทฯ 

2. การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกํานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของ   

บริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตาม

ประเพณีนิยม สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ 

3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอํานาจจดัการในกิจการท่ีแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ยกเว้นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหากําไร ทัง้นี ้การดํารงตําแหน่ง

ดงักลา่ว จะต้องไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของกฏหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

ต้องไมใ่ช้ตําแหนง่งานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพ่ือสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

4. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การทําธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเวลา

ทํางานของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

5. การทาํธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การทําธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ท่ีกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ อีกทัง้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าทํารายการหรือกระทําการใดๆ 

ในนามบริษัทฯ ผู้ ทํารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าท่ีตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกบักรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานหรือไม ่ก่อนทํารายการ เพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้

นิยามของความสมัพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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6. การทาํรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ จะดแูลให้การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการท่ีกระทํากับ

บคุคลภายนอก (Fair and  Arm's Length Basis) และคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย

จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการทํารายการระหวา่งกนั

ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1)  

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง 8

9 ท่ีเข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิทกุครัง้

ก่อนทํารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระท่ี

เก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของตน ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้แก่

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยรายการท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทํากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย

แสดงไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

 

  

                                                           
9 รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 
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หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

หลักการ: ผูมี้ส่วนได้เสียควรไดร้ับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง คณะกรรมการควร

พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง

ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ 

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการให้ความสําคญัในสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หรือตาม

ข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทัง้ในด้านสทิธิมนษุยชน การจดัการสิ่งแวดล้อม

ฯลฯ โดยได้มีการกําหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง โดย

คํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบนัและอนาคตเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

ระยะยาว รวมไปถึงการให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนษุยชน 

เพ่ือให้พนกังานได้รับผลตอบแทนท่ียตุิธรรมและสวสัดิการท่ีเหมาะสมไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมาย

กําหนด มีการอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีการดแูล

สขุอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน  

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าสินค้ามี

คุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสดุ 

ตลอดจนมุง่พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน มีการติดตามวดัผลความพงึพอใจของลกูค้า

เพ่ือการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ยงัจดัให้มีระบบการควบคุมดแูลการปฏิบตัิ

ตามข้อตกลงท่ีได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างยตุิธรรมและเสมอภาค เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือซึ่ง

กนัและกนั รวมถึงมีกระบวนการและข้อตกลงท่ีเป็นธรรม และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมิ

ให้มีการนําข้อมลูของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพ่ือดําเนินธุรกิจโดยวิธีท่ีผิดกฎหมาย รวมถึง

การคดัเลือกคู่ค้าท่ีมีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของคู่

ค้าท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ

มนษุยชนและปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อกําหนดของสญัญา และพนัธะทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการชําระคืนหนี ้เงินกู้ยืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขคํา้ประกนัตา่งๆ 

รวมถึงกรณีท่ีเกิดการผิดนดัชําระหนี ้ 

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไมส่ร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุและสง่เสริมการ

แขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรี ไมก่ระทําผิดกฏหมายหรือขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ และจะไมก่ลา่วหา

คูค้่าในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 
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ชุมชน สังคม  : 

และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม ควบคูก่บัการเติบโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน โดยปอ้งกนั ลด จดัการและดแูลไมใ่ห้

เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถึงการดูแล

พฒันา สร้างจิตสาํนกึ และรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม 

และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสงัคมในทุกๆ ส่วน 

เพ่ือให้เกิดแนวทางร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจท่ียัง่ยืนเคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนสงัคม และ

สิง่แวดล้อม 

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสยี 

โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้ 

• ติดต่อกรรมการอิสระ 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

independentdirectors@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

กรรมการอิสระ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อกรรมการบริษัท 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

bod@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

กรรมการบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

cg@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
mailto:cg@gfpt.co.th
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โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ หรือช่องทางอ่ืนใด ท่ีได้รับแจ้งเบาะแส 

หรือรับเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ จากผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทําการพิจารณาเบือ้งต้นวา่ เร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนเข้า

ข่ายประเภทใด หากเร่ืองท่ีร้องเรียนเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานท่ี

รับเร่ืองร้องเรียน จะดําเนินการรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการพิจารณาดําเนินการ รวบรวม

หลกัฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตดัสินเร่ืองนัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักล่าวเข้าข่ายการกระทําผิดทุจริต 

(Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หนว่ยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน

ร่วมดําเนินการ และนําเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

สาํหรับพนกังาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียน โดยพิจารณาวา่เร่ืองท่ีพนกังาน

ร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดบัไหน เพ่ือท่ีจะได้กําหนดบทลงโทษ

สําหรับการกระทําผิดนัน้ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็น

หลากหลายช่องทาง เช่น ผา่นกลอ่งแสดงความคิดเห็น ผา่นระบบ Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งได้โดยตรงผา่นทาง อีเมล์

ของบริษัทฯ หรือสง่เป็นจดหมายผา่นไปรษณีย์ ไปยงัหนว่ยงานท่ีบริษัทฯ กําหนดความรับผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มีรายละเอียดกําหนดภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจําปีของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกระดับ บริษัทฯ ให้

ความสาํคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบั และได้กําหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียน

ดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้ตรวจสอบ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเร่ืองร้องเรียน สามารถใช้

ระยะเวลาในการดําเนินการจดัการตอ่ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสตา่งๆ ตามความเหมาะสมของแตล่ะกรณี แตจ่ะกําหนดให้

ต้องมีการรายงานสถานะการจดัการ หรือผลคืบหน้าของข้อร้องเรียนทกุเร่ือง ตอ่คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และร่วมพิจารณาดําเนินการในทกุรอบการประชมุด้วย 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หลักการ: คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สําคญัที่เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลทีมิ่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล

ไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

ข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกําหนดของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิ

ตามนโยบายตา่งๆ ดงักลา่ว เป็นต้น 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ 9

10 อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ  

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูอยา่งหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเท่าเทียมกนั 

โดยเผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 

2) รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

3) เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th)  

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมลูข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสมัพนัธ์ อย่างถกูต้อง ชดัเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือน

ความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง

ครบถ้วน ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั  

บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและ

ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

เว็ปไซด์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนกัวิเคราะห์ การ

ประชมุทางโทรศพัท์ การทําโรดโชว์ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯได้จดัทําคําอธิบายและวเิคราะห์

ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้นกัลงทุนได้รับทราบ

ข้อมลูและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึน้  

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ได้ท่ี โทรศพัท์ 02 473 8000 หรือท่ี www.gfpt.co.th หรือ ท่ี

อีเมล์ ir@gfpt.co.th 

                                                           
10 ข้อมลูขัน้ตํ่าของบริษัท ท่ีระบใุน หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 

http://www.gfpt.co.th/
http://www.gfpt.co.th/
mailto:ir@gfpt.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

หลักการ: คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลกิจการเพือ่ประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ คณะกรรมการ

มีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ทีต่่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนอยา่งน้อยห้า (5) คน และไมเ่กินสบิสอง (12) คน  

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่

ในราชอาณาจกัรไทย  

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี ทจ.4/2552) 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิในธุรกิจของบริษัทฯอย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคณุวฒุิ

ด้านกฎหมายอยา่งน้อย 1 ทา่น ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชีและการเงินอยา่งน้อย 1 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็น

ผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทฯดําเนินการอยู ่โดย

ไมจํ่ากดัเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอ่ืนๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไมด่ํารงตําแหนง่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย และ ไมเ่ป็น

บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 253511; ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11

12; ข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์12

13; และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ความเข้าใจในลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และอุตสาหกรรมท่ีบริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่ อีกทัง้มีประวัติการทํางานดี มีความซื่อสตัย์ สุจริต และ 

จริยธรรมท่ีดีงาม 

                                                           
11 มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
12 มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย    

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
13 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี ก.จ. 8/2553 เร่ือง การกําหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้

วางในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
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3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้ จัดการซึ่งเป็นผู้ บริหารสูงสุด) ต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือ

ตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูสดุในบริษัทมหาชน ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีท่ีกรรมการบริษัทมีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทย่อย หรือ 

บริษัทร่วม จะต้องรายงานข้อมลูการดํารงตําแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 

5.1.3 คุณสมบัติตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) เป็นผู้มีอาวโุส 

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 

3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ 

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศ

แก้ไขเพ่ิมเติมซึง่อาจมีในอนาคต (เข้มข้นกวา่ข้อกําหนดของนิยามกรรมการอิสระ) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี ความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตัง้ เป็น

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ี

กระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมี มูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ

บริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่าตามวิธีการคํานวณ มลูค่าของรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี 

ก่อนวนัท่ีมี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

 



หน้า 17 / 32 

5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบั

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สงักดัอยู ่ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้

ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ 

หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและกอ่นได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไม่

น้อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท

อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจ ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย

ลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพ่ือเป็น

การให้กรรมการอิสระสามารถทํางานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็น

ได้อยา่งอิสระ 

5.1.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุออกจากตําแหน่งจํานวน 1 

ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ี

ใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปได้  

ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืกบคุคล ซึง่

มีคณุสมบตัิและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สอง

เดือน โดยกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมีวาระการดํารงตําแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ่งตน
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แทน ทัง้นี ้การแต่งตัง้ดงักล่าวต้องผ่านมติอนุมตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี ้

1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  

2) ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการแยกตําแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดงันี ้

1) ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายร่วมกันของ

กรรมการ กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้ฝ่ายบริหาร

สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทนํามาปฏิบตัิให้สมัฤทธิผล  

ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้สองตําแหน่งต้องผ่านการ

คดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ 

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและจดัการให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 

(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 

เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทนุ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น และจดั

ให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจําทกุปี 

3) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทฯ และกํากบัดแูล  

4) ติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

5) พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีมีสาระสําคญั เช่น การอนุมตัิใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนั

การเงิน การกู้ยืม การคํา้ประกนั โครงการลงทนุใหม ่การได้มาและจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 
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6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ 

8) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง ทัง้ด้านการดําเนินงานและการรายงานทางการเงิน ท่ี

เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งท่ีสาํคญัได้ 

9) กํากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ 

และจดัให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายจัดการ และกําหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง

ชดัเจน เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นสว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

12) จัดให้มีและแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทัง้พนักงาน 

กรรมการและผู้บริหาร อยา่งตอ่เน่ือง  

13) คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

14) คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนัน้จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของ

คณะกรรมการ และกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยศึกษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองท่ีต้องอาศยั

ความเป็นกลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการในแต่

ละชุด โดยกําหนดให้สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุด

ยอ่ยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย 

ปัจจบุนั บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 3 ชดุ คือ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4) คณะกรรมการบริหารเสีย่ง 

5) คณะกรรมการบริหาร 
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5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น โดยกรรมการอยา่งน้อย 1 ทา่น ต้อง

มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นตําแหนง่ตาม

วาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ี

ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าดํารงตําแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่น

ตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ  ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ 

รายการดงักล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบญัชีให้มีความถูกต้อง

ครบถ้วน และโปร่งใส  

3) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ เช่น 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการระหวา่งกนั 
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• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคล ท่ีมีความเป็นอิสระเพียงพอ เพ่ือทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

รวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้  

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

6) สง่เสริมความเป็นอิสระและไมม่ีข้อจํากดัในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  

ด้านการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) กํากับดแูลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กําหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

3) กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน โดย

พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 

(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 

5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และงบประมาณท่ีใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพ่ือ

มุง่ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  

6) พิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีมีความเหมาะสม ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ายเลิกจ้างผู้

ตรวจสอบภายในได้ 

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาเร่ืองท่ีมีความเสีย่งสงูท่ีอาจนําไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั และกําหนดมาตรการปอ้งกนัไว้ชดัเจน 

2) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท  

3) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมนิผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งท่ีกําหนด  

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจดัการความเสีย่ง รวมถึงความมีประสิทธิผล

ของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายท่ีกําหนด 
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ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กร 

และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม

กระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย  

4) สอบทานความถกูต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัของ

กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

5)  ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

และอยา่งน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

(3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทํา

หน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อม

กบัการครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีท่ีตําแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ี

มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการซึง่ตนแทน 

 



หน้า 23 / 32 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ด้านการสรรหา 

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจําเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

(2) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ และผู้ บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

(3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวตัิของผู้ ท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีท่ีมีตําแหนง่

วา่งลง เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

(5) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(6) จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอํานาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) กําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุปี เพ่ือรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัให้มีประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจําทกุปี 

และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง 

เป็นประจําทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส และนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

(2) เสนอแนะคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

(3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และ จัดทํา

รายงานการกําหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

(4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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5.3.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

(2) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

(4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการสามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้าท่ีเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ท่ี

พ้นตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

(2) กรรมการกํากบัดแูลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งเทา่กบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ

และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ท่ีเข้าดํารง

ตําแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

 ด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

(1) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

(2) กํากับดูแล ให้คําปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

(4) เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน 

(5) จัดให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิท่ีดีให้พนกังานในองค์กร

ทราบ 

(6) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 
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ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

(1) จดัทําคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(2) กํากบัดแูล ให้คําปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

(4) เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

(5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําท่ีอาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ดาํเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จงข้อ

ซกัถามและตคีวาม ในกรณีท่ีมข้ีอสงสยั 

(6) ดแูลการสร้างจิตสาํนกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้

พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตั ิ

(7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ รวมทัง้ให้

ความเห็นในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จํานวน 5 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 1 ทา่น กรรมการ

บริษัท และ/หรือผู้บริหาร จํานวน 4 ทา่น (รวมกรรมการผู้จดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร เข้าไว้ด้วย)  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้าท่ีเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ี

พ้นตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการ

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีท่ีตําแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและ

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่ีเข้าดํารง

ตําแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 
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ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณากําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ความ

เบ่ียงเบนของระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance)  พร้อมจดัทําคูม่ือแนวทางการจดัการบริหารความ

เสีย่ง   

2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner 

พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบตัวชีว้ัดด้านความเสี่ยง (Key Risk  

Indicators)   

3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง

ปอ้งกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสีย่ง และระบบการจดัการบริหารความเสีย่ง รวมถึงความมี

ประสทิธิผลของระบบและแผนการปฏิบตัิ โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจดัการความเสี่ยง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็น

ประจําทกุปี 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.5 คณะกรรมการบริหาร  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารของ

บริษัทฯ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1) กําหนดเปา้หมาย แนวนโยบายในด้านตา่งๆ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2) พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานท่ีอยูภ่ายใต้หน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอํานาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ โดยตรง   

3) ดําเนินการตามแนวนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมมีอํานาจสัง่การ ถ่ายทอด วางแผน และ  

ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) มีอํานาจในการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีอํานาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้

บคุคลอ่ืน กระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ 
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5) มีอํานาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดําเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 

6) มีอํานาจในการพิจารณากําหนดข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

7) มีอํานาจในการติดตามผลงานของหนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนงานท่ีกําหนด 

8) ให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา แนวนโยบาย ตอ่กรรมการผู้จดัการ และคณะทํางานตา่งๆ ท่ีได้มอบหมาย 

9) ดําเนินการด้านตา่งๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน โดยมีการกําหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้า

ตัง้แตเ่ดือนมกราคมของทกุปี และกําหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทกุเดอืน (แตต้่องไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่

ปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกําหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

อยา่งไรก็ตาม การกําหนดวนั เวลาประชมุอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัความสาํคญัของ

วาระการประชมุท่ีจะต้องนําเข้าพิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม เพ่ือให้

คณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ์ 

5.4.2 การพิจารณากาํหนดวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยดใูห้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีสําคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมี

อิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

5.4.3 เอกสารการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัเตรียมเอกสารประกอบการการประชมุ และ

ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การตดัสินใจในแตล่ะวาระ และจดัสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อน

การประชมุ เพ่ือให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 การดาํเนินการประชุม 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดําเนินการประชุม ซึ่ง

ขณะดําเนินการประชมุ จะสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5.4.5 การนับองค์ประชุม 

การนบัองค์ประชมุ กรณีเร่ิมดําเนินการประชมุ ให้ถือปฏิบตัิตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 27 การประชมุคณะกรรมการ 

ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม สําหรับการนับองค์ประชุม กรณีท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ กําหนดให้ต้องมีจํานวนองค์ประชมุขัน้ตํ่า ในขณะท่ีจะมีการลงมติของแต่ละ

วาระให้มีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีเข้าประชมุ  



หน้า 28 / 32 

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการเชิญฝ่ายจดัการระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ เพ่ือให้รายละเอียด

เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดบัสงูสําหรับใช้ประกอบการ

พิจารณาแผนสบืทอดงาน 

5.4.7 การเข้าถงึสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้ จัดการ เลขานุการบริษัท 

ผู้บริหารอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเป็นคณะกรรมการอาจจดั

ให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเองตามความจําเป็น 

เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้

กรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชมุด้วย  (ไมน้่อยกวา่ปีละ 3 ครัง้) 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และ เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้

อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดบัท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกบัผลการ

ดําเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมลูผลสาํรวจ

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีมีการจดัทําขึน้ ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

เทียบเคียงได้ 

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปี และ เสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ

บทบาทความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในกับอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารและบริษัทชัน้นําในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูผลสาํรวจคา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีมีการจดัทําขึน้ 
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน จดัให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ

ประธานกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวม

ไว้ในรายงานประจําปี 

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัท ทัง้

รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจําทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยใช้แนว

ทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 13

14 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท และสง่เสริมให้มีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การดําเนินงานของบริษัทฯ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมิน

ในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ (รายคณะ) มีดงันี ้ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชมุคณะกรรมการ  

4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ  

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

7) ผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ รายบคุคล (ประเมินตนเอง) มีดงันี ้

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2) การประชมุของคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ เป็นประจําทกุปี เพ่ือประเมินถึงการดําเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแต่ละท่านดําเนินการประเมิน

ทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

เพ่ือทําการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และนําผลการประเมินไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ ทัง้นีส้ําหรับ

                                                           
14 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558      
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ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนํามาใช้ในการ

ปรับปรุงประสทิธิผลของการทํางานของคณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการกํากบัดแูลกิจการ 

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะคณะ เป็นประจําทกุ

ปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย ซึง่มหีวัข้อเก่ียวกบั โครงสร้างและคณุสมบตัิของแตล่ะคณะกรรมการชดุยอ่ย ท่ีมีความเหมาะสม การประชมุ

คณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้

ความสาํคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัติามในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจําทุกปี เพ่ือ

ประเมินถึงการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน

กรรมการบริหารทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะคณะ และนําผลการประเมิน

ไปหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการ  

5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เป็นประจําทกุปี อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัข้อเก่ียวกบั ความเป็นผู้ นํา การกําหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ การวางแผนและผล

ปฏิบตัิทางการเงิน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบริหารงานและความสมัพนัธ์

กับบุคลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน การกํากับดูแลกิจการ และคุณลกัษณะส่วนตวั โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 14

15 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เป็นประจําทกุปี เพ่ือประเมินถึงการ

ดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หรือ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทําการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และนําผลการประเมินไปหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการ และกําหนดความเหมาะสม

ของคา่ตอบแทนตอ่ไป 

 

 

                                                           
15 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554 
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม 1่5

16 โดยจดัให้มีคูม่ือกรรมการ 

เอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม ่รวมถงึการจดัแนะนําลกัษณะธุรกิจ และ

แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แนะนํากรรมการใหมใ่ห้ทราบ

ถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ให้คําแนะนําเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.7.2 แผนการสืบทอดตาํแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

1) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอดงาน

ตําแหน่งเพ่ือเตรียมความพร้อม เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําถึงแผนสืบทอดตําแหนง่ 

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ีสาํคญั

ทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจําทกุปี  โดยสง่เสริมและอํานวย

ความสะดวก ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท 

ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูอ่ืนๆ ในเร่ือง หลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ีในการดูแลและควบคุมระบบการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ เพ่ือ

รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายใน การทํารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การดําเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท  

อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้มีผู้ รับผิดชอบในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยดํารงตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 

2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผา่นความเห็นชอบจากสาํนกังาน กลต. 

                                                           
16 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม ่(Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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3) สอบทานรายงานทางการเงิน  

4) ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

5) จดัทําแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 

8) จดัทําหรือสอบทานงบประมาณประจําปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

9) ฝึกอบรมพนกังานหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

10) ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

5.9 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแกก่รรมการเก่ียวกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฏระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อกําหนด

ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

3) จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิอยา่ง

ถกูต้องตามมติท่ีประชมุ 

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัทฯ   

5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ซึง่จดัทําโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีแก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 

8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

9) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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