
การปฏบิัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลมุสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่สทิธิในการรับสว่นแบง่เงิน
ปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระ
การประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท 
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือ
เพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น    

คณะกรรมการก าหนดให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่สิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการ
ได้รับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีมีนยัส าคญัของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค าวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเง่ือนไข กฎเกณฑ์ หรือ

กฎหมายที่ใช้บงัคบัจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 

โดยก าหนดให้ภายในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นมีการชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการ

ลงทะเบียนส าหรับผู้ ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงก าหนดให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ

แบบ ค. พร้อมจดัให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชมุฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลง

มติในท่ีประชมุอยา่งเต็มที่ และจะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดควบคูไ่ปกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทัง้ยงั

ค านงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2.1 การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อน    



วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างทัว่ถึง 
ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น วนัก าหนดสทิธิ (Record Date) ในการเข้า
ประชุม และรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบทนัที ภายใน
วนัท่ีมีการประชมุคณะกรรมการผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึง ข้อมูลที่
เก่ียวกับ  วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึงค าชีแ้จง เหตุผล
ประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะทกุแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชมุ  

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชมุอยา่งเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม และได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุด
เดียวกบัที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนัประชุม ซึ่ง
มากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ให้มีการลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์รายวนั  ฉบบั
ภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้า 8 วนัก่อนการประชมุ 

1.2.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ก าหนด วนั เวลา และสถานที่ ในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ ท าให้การเดินทาง
เป็นไปได้สะดวก 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการ
ตรวจสอบเอกสารที่ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน  

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือ    
มอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. (ส าหรับ Custodian)  ตามรูปแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ หรือตามที่
เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึง่บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้ หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. จึงได้จดัสง่
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ รวมทัง้ได้ระบเุก่ียวกบัเอกสาร / หลกัฐาน ค าแนะน า
ขัน้ตอนการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบไว้อยา่งชดัเจน และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

4) บริษัทฯ จดัให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทกุวาระ) ในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ
ความถกูต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลู  



5) บริษัทฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ 
ผู้บริหารระดบัสงูสดุฝ่ายการเงิน และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามในเร่ืองที่เก่ียวข้อง  

6) บริษัทฯ ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึ่งเป็นอาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (บคุคลที่เป็นอิสระ) ท า
หน้าที่ผู้ แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสกัขีพยาน ในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัหรือ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น  

7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

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

9) ประธานในที่ประชุมมีการจดัสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และ    
ตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

10) บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน
และโปร่งใส 

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนงัสือนดัประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัในที่
ประชมุอยา่งกะทนัหนั 

1.2.3 การด าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

3) บริษัทฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลกัษณะสื่อวีดิทัศน์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและช่ือบคุคลลว่งหน้า เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการและเสนอค าถาม เป็น

เวลา 3 เดือนก่อนวนัสิน้ปี ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน ถึง 28 ธนัวาคม 2561 และเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่ว พบวา่ ไมม่ีผู้

ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอช่ือบคุคล หรือสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

ในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 

น. โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 7 

มีนาคม 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 



บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมตา่งๆ ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2562 นบัเป็น 34 

วนัก่อนวนัประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตัง้แต่วนัที่ 20 มีนาคม 2562 นบัเป็น 14 

วนัก่อนวนัประชมุ  

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะ 

รวมจ านวน 293 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 896,804,405 หุ้น คิดเป็น 71.53% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ซึ่งภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวนัที่

ประชุม อีกทัง้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พร้อมภาพและเสียงที่บนัทึกการ

ประชมุ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 17 เมษายน 2562 

จากการด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนน 99 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดี” 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย 

และไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด าเนินการ ดงันี  ้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมลูภายในเพื่อหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์จาก

บคุคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน โดยได้ก าหนดนโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน และข้อปฏิบตัิในการเก็บรักษา

ข้อมลู และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรในคูม่ือจริยธรรม

ธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่จะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี  ้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลที่อยูใ่นฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ1 

อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
รวมถึงบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด าเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผกูพนัตามสญัญา
                                                           
1 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและหลกัเกณฑ์ของ
บริษัทฯ พนกังาน ลกูจ้างทกุระดบั ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือท่ีได้รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้าถึง
ข้อมลูภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบพุการี พ่ี น้อง บตุร ญาติ-สนิท และคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยาของบคุคลดงักลา่วข้างต้นด้วย เป็นต้น   



ซือ้ขายลว่งหน้าที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ไมว่า่เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อนัเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ส าคญัทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลบั
เก่ียวกบับริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สดุและอยู่ในวงจ ากดั โดยไม่เปิดเผยตอ่ 
ผู้ไมเ่ก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะ
เกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้สุดการท างานกับบริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอกตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอย่างเข้มงวด 
เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน น าข้อมลูภายใน ของ
บริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ  

• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมลูภายในที่ส าคญัของบริษัทฯ ต้องลงนาม   
ในข้อตกลงการรักษาความลบัข้อมลู (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลเหล่านัน้จะใช้ความ
ระมดัระวงัรักษาความลบัและข้อมลูภายในท านองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

• การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค าถาม
เก่ียวกบัข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจ โดยที่ตนไมม่ีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควรแนะน าให้ผู้ถามติดตอ่ไปยงัผู้มี
หน้าที่เปิดเผยข้อมลู 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด
ของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด
ของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคญั ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่ว (Blackout Period)  

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคญั คนใดกระท าผิดวินยั หรือมีความ
ประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย จะได้รับโทษตัง้แตก่ารตกัเตือน 
การตดัคา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และนิติบคุคลซึ่งตนเอง รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน



เกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ2 ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้ง
ให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครัง้ถัดไป และให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน

มาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน หรือมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด  

อีกทัง้ กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการ
จะซือ้จะขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลงัการซือ้ขาย หรือ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 อยา่งเคร่งครัด 

2.2 การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึง่อาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ขดัแย้ง

กบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี  ้

2.2.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คู่ค้าของ

บริษัทฯ หรือจากบคุคลใด อนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัทฯ 

2.2.2 การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจ ของก านลั สทิธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คูค้่าของบริษัทฯ 

หน่วยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้ การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณี

นิยม สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วนี ้ได้ถกูน าไปใช้เ ป็น

พืน้ฐานการก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์

บริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้หวัข้อนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

2.2.3 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอ านาจจดัการในกิจการที่แข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น   

ลายลกัษณ์อักษร ยกเว้นการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก าไร ทัง้นี ้การด ารง

                                                           
2 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 



ต าแหน่งดงักล่าว จะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และต้องไมใ่ช้ต าแหนง่งานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ และเวลา

ท างานของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

2.2.5 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ อีกทัง้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ 

ในนามบริษัทฯ ผู้ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกบักรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานหรือไม ่ก่อนท ารายการ เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้

นิยามของความสมัพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เก่ียวโยงกนั” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.2.6 การท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะดแูลให้การเข้าท ารายการระหว่างกนัทกุรายการจะต้องผ่าน

การพิจารณา และอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั โดยการพิจารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  โดยถือเสมือนหนึง่เป็นรายการท่ี

กระท ากบับคุคลภายนอก (Fair and  Arm's Length Basis) มีการก าหนดราคาตามการด าเนินธุรกิจปกติ และ

ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการที่ตนมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง

รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้ บริหารและบุคคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน

หลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  มีหน้าที่รายงานการมีสว่นได้เสยี

ของตนเองและของบคุคลที่มีความเก่ียวข้องที่เข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่เก่ียวกบัการ

ได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา



อนุมตัิทุกครัง้ก่อนท ารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติใน

วาระท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสยีของตน ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีให้แก่

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการให้ความส าคญัในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตา่งๆ อยา่งเทา่เทียมกนัตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงทีม่ี

กบับริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลตา่งๆ ทัง้ในด้านสทิธิมนษุยชน การจดัการสิง่แวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการ

ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านงึถึง
สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวม
ไปถึงการให้ข้อมลูที่ถกูต้องและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนกังานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 
เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวสัดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสม ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าสินค้า มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืน มีการติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้า
เพื่อการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ยงัจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และปฎิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอยา่งยตุิธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือซึง่กนั

และกนั รวมถึงมีกระบวนการและข้อตกลงที่เป็นธรรม และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมิให้มี

การน าข้อมลูของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการ

คดัเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของคู่ค้าที่

สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชีแ้จงและดแูลให้คูค้่าเคารพสิทธิมนษุยชนและ

ปฎิบตัิตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อก าหนดของสญัญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการช าระคืนหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกนัต่างๆ 
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนบัสนุนและส่งเสริมการ



แข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรี ไม่กระท าผิดกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไมก่ลา่วหาคู่
ค้าในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 

ชุมชน สังคม : 
และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
ควบคู่กบัการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ 
จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้คนในองค์กร
ตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตส านึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชา
สงัคมในทกุๆ สว่น เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืนเคียงคู่ไปกบัการพฒันา
ชมุชนสงัคม และสิง่แวดล้อม 

ทัง้นี ้ข้อมูลการด าเนินการ การปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย เร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯในปี 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแบบบูรณาการ ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท                

(www.gfpt.co.th) หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการ 

3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีกระบวนการจดัการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทกุรูปแบบ   จาก

ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี  ้

• ติดต่อกรรมการอิสระ 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

independentdirectors@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

กรรมการอิสระ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 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 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
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• ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

nrgc@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

และก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ หรือช่องทาง

อื่นใด ท่ีได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ จากผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการพิจารณาเบือ้งต้นวา่ 

เร่ืองที่ได้รับร้องเรียนเข้าขา่ยประเภทใด หากเร่ืองที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ พิจารณาด าเนินการ รวบรวมหลกัฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตดัสินเร่ืองนัน้ๆ 

ตอ่ไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักลา่วเข้าขา่ยการกระท าผิด ทจุริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หนว่ยงานท่ีรับเร่ือง

จะด าเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด าเนินการ และน าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่ พนักงาน

ร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเร่ืองที่พนกังานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิด

ระดบัไหน เพื่อที่จะได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าผิดนัน้ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถกูต้อง โดยเพื่อเป็นการสร้าง

ความเช่ือมัน่ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน พนกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้

หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกลอ่งแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทาง

อีเมล์ หรือสง่เป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยงัหน่วยงานที่บริษัทฯ ก าหนดความรับผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ/

หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดก าหนดภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้อง

รับทราบตัง้แตก่ารปฐมนิเทศเข้าเป็นพนกังานใหมแ่ล้ว 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่         

ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงวา่ บริษัทฯให้ความส าคญักบัการเก็บ

ข้อมูลของผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเร่ื องที่

ร้องเรียนเป็นความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่

บคุคลที่เก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ 

ในปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดทจุริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชนั (Corruption) หรือการ

กระท าผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเก่ียวกบัช่ือเสยีงในทางลบของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ 

mailto:nrgc@gfpt.co.th


รวมถึงไมม่ีกรณีที่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องมาจากการก ากบัดแูลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจน

ไมม่ีกรณีพิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน สทิธิของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการใด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงิน3 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการ

เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

ของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอื่นของรัฐ  

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวตัิการส่งรายงานตาม

มาตรา 56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีลา่ช้า 

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูอยา่งหลากหลาย เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทียมกนั โดย

เผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี  ้

1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 

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

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปสามารถรับข้อมลูขา่วสารท่ีบริษัทฯ มีการอพัเดทอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสมัพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือน      

ความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั  

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ( Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ

เปิดเผยข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ผา่นช่องทาง

ตา่งๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชมุแถลงข้อมลูผลการด าเนินงานในแตล่ะไตรมาส การประชมุร่วมนกัวิเคราะห์ การ

ประชมุทางโทรศพัท์ การท าโรดโชว์ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดัท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของ

                                                           
3 ข้อมลูขัน้ต ่าของบริษัท ที่ระบใุน หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 
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ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็นรายไตรมาสและวารสารนักลงทุน เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผล

ประกอบการได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งการให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ต้องอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วย

ความระมัดระวัง ผู้ ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่ าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง และการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ที่ โทรศพัท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่อีเมล์ 

ir@gfpt.co.th 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้แก่นกัลงทนุอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้

ปี และจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งได้รับการประเมินจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่

เข้าร่วมประชุมนกัวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ทัง้นี ้กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ปี 2562 สรุปได้

ดงันี ้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562 จ านวนครัง้ 

การประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 4 

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit) 1 

การพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ (Roadshow) 2 

การพบปะนกัลงทนุในประเทศ (Local Roadshow) 8 

การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (One on One Meeting) 64 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด

แนวทางปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

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

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัรไทย  

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552) 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน    
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน 

http://www.gfpt.co.th/
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯ
ด าเนินการอยู ่โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่นๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย และไมเ่ป็น
บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  

ณ 31 ธนัวาคม 2562 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)  

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท 

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551; ข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เร่ือง การ
ก าหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ อีกทัง้มีประวัติการท างานดี มีความซื่อสตัย์ สุจริต และ
จริยธรรมที่ดีงาม 

3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้ จัดการซึ่งเป็นผู้ บริหารสูงสุด) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูสดุในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือ 
บริษัทร่วม จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 

5.1.3 คุณสมบัติต าแหน่งประธานคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1) เป็นผู้มีอาวโุส  

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ  

3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ 

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 



กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ือง
สดัสว่นการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
ที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่ งตัง้ เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่
กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าตามวิธีการค านวณ มลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี 
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกบั
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ     
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ห รือ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 



8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบั

เดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้กรรมการ

อิสระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการซึง่อยู่ในต าแหนง่นานที่สดุออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบั
สว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้  

โดยการแต่งตัง้กรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่งตัง้จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ราย 
จากจ านวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนไม่น้อยกวา่จ านวนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง
แต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยบคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามล าดบั จะเป็นผู้ ได้รับแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัท โดยจะแตง่ตัง้เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็น
เสยีงชีข้าด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
โดยกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้
การแต่งตัง้ดงักลา่วต้องผ่านมติอนมุตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ    
ที่ยงัเหลอือยู ่

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี  ้



1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  

2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จดัการ เป็นหวัหน้าและผู้น าคณะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด โดยครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี  ้

• บริหารจัดการและควบคุมการด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

• พิจารณาแผนการลงทนุในธุรกิจตา่งๆ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

• มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษัทฯ ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ
ของบริษัทฯ เร่ืองอ านาจอนมุตัิด าเนินการ 

• การด าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ

มอบอ านาจช่วง ที่ท าให้กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุตัิ รายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกับทาง  

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการแยกต าแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดงันี  ้

1) ประธานกรรมการ 

• เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ก ากบัดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

• เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

• เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสยีง และลงคะแนน
เสยีง 2 ฝ่าย เทา่กนั 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทน ามาปฏิบตัิให้สมัฤทธ์ิผล  

ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคดัเลอืก
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

 



5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและจดัการให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทนุ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทัง้
ติดตามให้มีการน าไปปฏิบตัิ และจดัให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 

3) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และก ากบัดแูล  

4) ติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

5) พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส าคญั เช่น การอนุมตัิใช้วงเงินสินเ ช่ือจากสถาบนั
การเงิน การกู้ยืม การค า้ประกนั โครงการลงทนุใหม ่การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 

8) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง ทัง้ด้านการด าเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่
เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งที่ส าคญัได้ 

9) ก ากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ 
และจดัให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจดัการ 
และก าหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ อย่างชดัเจน เพื่อช่วย
ในการก ากบัดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพฒันาบคุลากร ทัง้พนกังาน กรรมการ
และผู้บริหาร อยา่งตอ่เนื่อง  



13) คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

14) คณะกรรมการมีอ านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจของ
คณะกรรมการ และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองที่ต้องอาศัย  
ความเป็นกลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการในแตล่ะ
ชุด โดยก าหนดให้สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
กรรมการอิสระอีกด้วย 

ปัจจุบนั บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการ
บริหาร 

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น โดยกรรมการอยา่งน้อย 1 ทา่น ต้อง
มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นต าแหนง่  ตาม
วาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดย
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่    
ในต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี 



1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบนัทึกบญัชีให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส  

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ เช่น 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหวา่งกนั 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคล ที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
รวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

6) สง่เสริมความเป็นอิสระและไมม่ีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  

ด้านการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) ก ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน โดย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 
(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 



5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อ
มุง่ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  

6) พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีความเหมาะสมท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในได้  

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาเร่ืองที่มีความเสีย่งสงูที่อาจน าไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั และก าหนดมาตรการปอ้งกนัไว้ชดัเจน 

2) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

3) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจดัการความเสีย่ง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด  

ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กร 
และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

4) สอบทานความถกูต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของ

กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ  

(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวนไม่
น้อยกวา่ 5 ทา่น และอยา่งน้อย 3 ทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 



(4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ 
จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ที่เข้า
ด ารงต าแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ  

ด้านการสรรหา 

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

(3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวตัิของผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผู้ จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่งวา่ง
ลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ
การใช้เคร่ืองมือช่วยตรวจหาคุณสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ร่วมกบัการใช้ฐานข้อมลูต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.), ท าเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายช่ือเดิมในกรณีที่ครบวาระ
การด ารงต าแหนง่ จะมีการค านงึถึงผลการปฏิบตัิงานของต าแหนง่นัน้ๆ 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 



(6) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ มีอ านาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทกุปี เพื่อรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ า
ทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการ ด้วยตนเอง เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

(2) เสนอแนะคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ  

(3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท า
รายงานการก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

(1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

(2) ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร 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 ่าเสมอ 
(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
(5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จงข้อ

ซกัถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสยั 
(6) ดูแลการสร้างจิตส านึกและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้

พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตัิ 
(7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั ซึ่งกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั รวมทัง้ให้ความเห็น
ในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานในกลุม่บริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ที่พ้นต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เข้าด ารง
ต าแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่ส าคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และความเสีย่งด้านช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการ



บริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัท าคูม่ือแนวทางการจดัการบริหารความเสีย่ง 

(2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk 
Owner พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ ประกอบตวัชีว้ดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicators) 

(3) ติดตาม ควบคมุและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแตล่ะหนว่ยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง
ปอ้งกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจดัการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอ 

(5) ทบทวนและแก้ไขคูม่ือการบริหารจดัการความเสีย่ง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เป็นประจ าทกุปี 

(6) มีอ านาจขอข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน
เร่ืองเก่ียวเนื่องกบัการบริหารความเสีย่งได้ 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

(1) ก าหนดเปา้หมาย แนวนโยบายในด้านตา่งๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

(2) พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานท่ีอยูภ่ายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ โดยตรง 

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



(4) มีอ านาจในการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีอ านาจแตง่ตัง้ หรือมอบหมายให้
บคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ 

(5) มีอ านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด าเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 

(6) มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ 

(7) มีอ านาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน      
ที่ก าหนด 

(8) ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา แนวนโยบายตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะท างานตา่งๆ ท่ีได้มอบหมาย 

(9) ด าเนินการด้านตา่งๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชมุเป็นประจ าทกุเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้า
ตัง้แต่เดือนมกราคมของทุกปี และก าหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้  
ต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัสง่ก าหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า 
อยา่งไรก็ตาม การก าหนดวนั เวลาประชมุอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัความส าคญัของ
วาระการประชมุที่จะต้องน าเข้าพิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ดงันี ้

 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมในปี 2562 
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9 ครัง้ 4 ครัง้ 2 ครัง้ 4 ครัง้ 12 ครัง้ 1 ครัง้ 

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

2 นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

9/9 - - - 12/12 1/1 

3 นพ.อนนัต์    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการ 

9/9 - 2/2 - 12/12 1/1 

4 นพ.สาธิต     กรเณศ กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทน และการก ากบัดแูลกิจการ 

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

5 นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการ 

8/9 4/4 2/2 - - 1/1 

6 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการ 

7/9 4/4 2/2 - - 1/1 

7 นางสมสิริ     อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

9/9 - - - 12/12 1/1 

8 น.ส.วรรณี    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 9/9 - - - - 1/1 

9 นายสจุิน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหาร 

9/9 - 2/2 3/4 12/12 1/1 



5.4.2 การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยดใูห้แน่ใจว่าเร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมี

อิสระท่ีจะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

5.4.3 เอกสารการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และ

ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การตดัสินใจในแตล่ะวาระ และจดัสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อน

การประชมุ เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 การด าเนินการประชุม 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการด าเนินการประชุม ซึ่ง
ขณะด าเนินการประชมุ จะสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5.4.5 การนับองค์ประชุม 

การนบัองค์ประชมุ กรณีเร่ิมด าเนินการประชมุ ให้ถือปฏิบตัิตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 27 การประชมุคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม ส าหรับการนับองค์ประชุม กรณีที่
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ก าหนดให้ต้องมีจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ในขณะท่ีจะมีการ ลงมติของแตล่ะ
วาระให้มีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการเชิญฝ่ายจดัการระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียด

เพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการ

พิจารณาแผนสบืทอดงาน 

5.4.7 การเข้าถงึสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้ จัดการ เลขานุการบริษัท 

ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจจดั

ให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น 

เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้

กรรมการผู้ จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครัง้) ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารได้มีการประชมุระหวา่งกนั โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม จ านวน 4 ครัง้ 

 



5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม 
และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดย
ใช้ข้อมลูผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจดัท าขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ จ านวน 9 ทา่น เป็นจ านวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูป

ของคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่ตอบแทนพิเศษตามอตัราซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้

กรรมการบางทา่นยงัได้รับคา่ตอบแทนในฐานะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย จ านวน 650,000 บาท 

โดยคา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะทา่นมีรายละเอียด 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 585,000 130,000 715,000 

 



5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ เป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริ ษัทฯ ผลการ
ปฏิบตัิงานรายบคุคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรมเกษตร
และอาหารและบริษัทชัน้น าในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูผลส ารวจคา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีการจดัท าขึน้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่น ให้กบัผู้บริหาร จ านวน 
9 ทา่น รวมทัง้สิน้ 49,385,049 บาท (ไมร่วมผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี) 

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ย และประธานกรรมการบริหาร (CEO) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน 
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท ทัง้รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปี

ละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 4 มาปรับ

ใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานใน
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผล
การประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดงันี ้ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชมุคณะกรรมการ  

4) การท าหน้าที่ของกรรมการ  

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

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



7) ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย  

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) มีดงันี  ้

1)  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2)  การประชมุของคณะกรรมการ 

3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินถึงการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแต่ละท่านด าเนินการประเมิน
ทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการ ทัง้นีส้ าหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท างานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกิจการ 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายคณะ และรายบคุคล ในปี 2562 ในหวัข้อ โครงสร้างและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ 
การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กับฝ่ายการจัดการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร พบวา่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี 

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ า  
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย5  ซึ่งมีหวัข้อเก่ียวกบั โครงสร้างและคณุสมบตัิของแตล่ะคณะกรรมการชดุยอ่ย ที่มีความเหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการชดุยอ่ย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้
ให้ความส าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมิน
ถึงการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหาร      
ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และน าผลการประเมินไปหารือในที่
ประชมุคณะกรรมการ 

                                                           
5 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 3 ) 



การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมิน
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชุด ในปี 2562 อยูใ่นเกณฑ์ที่ดี 

5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจ าทกุปี 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัข้อเก่ียวกบั ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ การวางแผนและ      
ผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและ
ความสมัพนัธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและ  
การควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย6 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินถึงการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก าหนด
ความเหมาะสมของคา่ตอบแทนตอ่ไป 

ในรอบปี 2562 ที่ผา่นมาผลการประเมินทกุรูปแบบข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบตัิงานในช่วงปีที่
ผา่นมา ในภาพรวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอปุสรรคตา่งๆ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ให้ดียิ่งขึน้ 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่7 โดยจดัให้มีคูม่ือกรรมการ 

เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แนะน ากรรมการใหมใ่ห้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

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

 



5.7.2 แผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

1) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด
ต าแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดบัสงูไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าถึงแผนสืบทอดต าแหนง่ 
เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคญั
ทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี โดยสง่เสริมและอ านวย
ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท 
ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ในเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการ การปฏิบตัิหน้าที่ และการพฒันาความรู้
ด้านตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในการดแูลและควบคมุระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการ      
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การท ารายการระหว่างกนั การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทาน
รายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตัง้ นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 

2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทีเ่ป็นอิสระ 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 

2562 

5.9 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแตง่ตัง้ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั ซึง่ได้จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบณัฑิต และผ่านการอบรมหลกัสตูรเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานุการ (หลกัสตูรประกาศนียบัตร
ส าหรับเลขานกุารบริษัท และหลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 โดยเร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ตัง้แตว่นัท่ี 16 ตลุาคม 2551 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแกก่รรมการเก่ียวกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนด
ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิ   
อยา่งถกูต้องตามมติที่ประชมุ 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ   

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 

8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

9) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562 

 

 

 


