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สำรจำกประธำนกรรมกำร 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเช่ือมัน่ว่าระบบการ
บริหารจดัการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคมุและการ
ถ่วงดลุอ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และ
มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในระยะยาว 

ดงันัน้ บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจการ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และมติของผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เป็นการปลกูฝังให้พนกังานทัง้องค์กรมีจิตส านกึในจริยธรรมที่ดีในการด าเนินธุรกิจตอ่ไป 
 
 
 
 
(นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
ประธานกรรมการ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำร 

 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเช่ือมัน่ว่า ระบบการ
บริหารจดัการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคมุและ
การถ่วงดลุอ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส าคญัในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯในระยะยาว  
 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) โดยกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ให้ค ามัน่วา่จะปฏิบตัิและด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และค านึงถึงปัจจยัหลกัที่ท าให้เกิดผลส าเร็จและความรับผิดชอบร่วมกนั  โดย
ยดึหลกัการมาตรฐานสากล 7 ประการ คือ 

1) Vision to create long term value: มีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว  
2) Accountability: รับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ 
3) Responsibility: ส านกึในหน้าที่และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพท่ีเพียงพอ 
4) Equitable Treatment: ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเทา่เทียมกนั 
5) Transparency: ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลู และตรวจสอบได้ 
6) Ethics: มีคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
7) Social and Environmental Awareness: ส านกึในการปฏิบตัิที่ดีตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย1 และ ข้อก าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้
มีความสอดคล้องกับหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 25603 (CG Code) ที่ออกโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ
ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่  

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Roles of Stakeholders) 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคนทราบถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิ ผ่านระบบ
สารสนเทศทัง้ภายใน (Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.gfpt.co.th ภายใต้
หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ 

                                                           
1 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2 หลกัการก ากบัดแูลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004 
3 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

หลักกำร: ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหนา้ที่แทนตน
และสิทธิในการตดัสินใจเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ได้
ใช้สิทธิของตน 

คณะกรรมการค านึงถึงความส าคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ จึงได้จดัให้มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นและการสง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.1 นโยบำยกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นและกำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการคุ้ มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้ น  และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิของตน โดย

ครอบคลมุสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่สิทธิในรับ
สว่นแบง่เงินปันผล สทิธิในการได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการ
เสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
บริษัทฯ ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่
การเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือ
เพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการยงัก าหนดให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้
สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูข่าวสารที่มีนยัส าคญัของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ 
ค าวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.2 กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท โดยบริษัทฯได้มีเผยแพร่หลกัเกณฑ์4 กระบวนการ และช่องทางการเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าและการ
เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการผา่นระบบ SET และเผยเพร่ทาง เว็บไซต์ ของบริษัทฯ  

1.3 กำรประชุมผู้ถอืหุ้น5  
คณะกรรมการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั โดยให้มีการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดั
โอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น โดยมีการด าเนินการตา่งๆ ดงันี ้

 
 

                                                           
4 หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ตาม
แนวปฏิบตัท่ีิดีของตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

5 AGM Checklist โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
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1.3.1 กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลผู้ มี

คุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์4 ที่ได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2) จดัท าหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้ครบถ้วนและชดัเจน ทัง้ในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และให้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ  

3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมอย่างน้อย 30 วนั ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

4) จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อน
วนัประชุมอย่างน้อย 21 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงคะแนนใน
วาระตา่งๆ 

5) ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
ติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 8 วนั  

6) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามที่เ ก่ียวกับวาระในการประชุมเป็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตาม
หลกัเกณฑ์6 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ มาที่เลขานุการบริษัท ทางอีเมลล์ cs@gfpt.co.th หรือ ทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยูด่งันี ้

ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

 
1.4 กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ 
2) จดัให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทกุวาระ) ในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถกู
ต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลู 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธิออกเสยีงด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคล
อื่น หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงมติแทน  

4) สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้แบบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบมอบฉันทะที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสยีง โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

                                                           
6 หลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้า ตามแนวปฏิบตั ิข้อ 7 (แบบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 หน้า 3)  

mailto:cs@gfpt.co.th
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5) แจ้งหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนน (โดยให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง) ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจนตัง้แตเ่ร่ิม
ประชมุ 

6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ส าคญั
โดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

7) ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธาน
คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

8) จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

9) ก าหนดให้มี อาสาสมคัรจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (บคุคลที่เป็นอิสระ) เป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชมุสามญัหรือวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

10) ประธานในที่ประชุมมีการจดัสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และตัง้ค าถามตอ่ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

11) จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจน
และโปร่งใส 

1.5 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นที่มีสาระส าคญัถกูต้องและครบถ้วน  เพื่อน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 
3) เผยแพร่การบนัทึกภาพพร้อมเสียงในลกัษณะสื่อวิดีทศัน์ และแยกเป็นแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 
 
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

หลักกำร: ผูถื้อหุ้นทกุราย ทัง้ผูถื้อหุ้นที่เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้ผูถื้อหุ้นต่างชาติ ควรได้รับ
การปฏิบติัทีเ่ท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยทีถู่กละเมิดสิทธิควรมีโอกาสไดร้บัการชดเชย 

2.1 มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดเป็นนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และ
มาตรการด าเนินการ ดงันี ้
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นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ7 

อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
รวมถึงบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด าเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผกูพนัตามสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ไมว่า่เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อนัเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  

ส าหรับมาตรการเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ส าคญัทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลบั
เก่ียวกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ในวงจ ากัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ ไม่
เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะเกษียณอาย ุ
ลาออก หรือสิน้สดุการท างานกบับริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกตามกฎหมายตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

• บริษัทฯ มีกฏระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอย่างเข้มงวด 
เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไป
ใช้ในทางมิชอบ  

• บคุคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในที่ส าคญัของบริษัทฯ ต้องลงนาม
ในข้อตกลงการรักษาความลบัข้อมลู (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลเหลา่นัน้จะใช้ความระมดัระวงั
รักษาความลบัและข้อมลูภายในท านองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

• การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค าถาม
เก่ียวกบัข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควรแนะน าให้ผู้ถามติดต่อไปยงัผู้มีหน้าที่
เปิดเผยข้อมลู 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบคุคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบคุคลตามมาตรา 
243 ห้ามน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ   บริษัทฯ ที่ยงัมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ  บริษัทฯ อันน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น  

                                                           
7  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ พนกังาน ลกูจ้างทกุระดบั ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
และท่ีปรึกษาอ่ืน และผู้ประเมินทรัพย์สนิของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือท่ีได้รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้าถึงข้อมลูภายในของบริษัท บริษัท
ย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบพุการี พ่ี น้อง บตุร ญาตสินิท และคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยาของบคุคลดงักลา่วข้างต้นด้วย เป็นต้น  
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• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 (รวมถึงบคุคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบคุคลตามมาตรา 
243) ที่ได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในที่ส าคญั ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
ข้อมลูตอ่สาธารณชน และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว (Blackout Period)  

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ที่ได้ลว่งรู้ข้อมูลภายในที่ส าคญั คนใดกระท าผิดวินยั หรือมีความ
ประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้รับโทษตัง้แต ่การตกัเตือน การตดั
คา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภรรยา บตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 8 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 
3 วนั นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครัง้ถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

2.2 กำรก ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั

ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุคนพึงถือปฏิบตัิ 
ดงันี ้

1. กำรรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คูค้่า ของ

บริษัทฯ หรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัทฯ 
2. กำรเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรำงวัล 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของ   
บริษัทฯ หนว่ยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 
สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ  

3. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทภำยนอกบริษัทฯ  
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอ านาจจดัการในกิจการที่แข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ยกเว้นการด ารงต าแหนง่กรรมการในองค์กรการกศุลที่ไมแ่สวงหาก าไร ทัง้นี ้การด ารงต าแหนง่ดงักล่าว จะต้องไมข่ดั

                                                           
8 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 



หน้า 9 / 30 

ตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไมใ่ช้ต าแหนง่งานในบริษัทฯ 
ไปใช้อ้างอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

4. กำรประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การท าธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และเวลา

ท างานของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

5. กำรท ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ อีกทัง้ห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นได้เสยีเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัทฯ 
ผู้ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
หรือไม ่ก่อนท ารายการ เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของความสมัพนัธ์ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั” ภายใต้ประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะดแูลให้การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก 
(Fair and  Arm's Length Basis) และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการ
พิจารณารายการที่ตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการท ารายการระหว่างกนัไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1)  

2.3 กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 
บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความ

เก่ียวข้อง9 ที่เข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่เก่ียวกบัการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิทกุครัง้ก่อนท ารายการ โดย
กรรมการผู้มีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของ
ตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายการท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยท ากบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
แสดงไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
 
 
 

                                                           
9 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
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หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถงึบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

หลักกำร: ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควร
พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างความ
มัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ 

3.1 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการให้ความส าคญัในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หรือตาม

ข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทัง้ในด้านสิทธิมนษุยชน การจดัการสิ่งแวดล้อมฯลฯ 
โดยได้มีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเตบิโต และผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งยัง่ยืน โดยค านงึถงึ
สภาวะเศรฐกิจและความเสี่ยงในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
รวมไปถึงการให้ข้อมลูที่ถกูต้องและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

พนักงำน : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนษุยชน 
เพื่อให้พนกังานได้รับผลตอบแทนที่ยตุิธรรมและสวสัดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด มีการอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพอย่างสม ่าเสมอ มีคณุภาพชีวิตที่ดี มีการดแูล
สขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน  

ลูกค้ำ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าสินค้ามี
คุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่า งสูงสดุ 
ตลอดจนมุง่พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน มีการติดตามวดัผลความพงึพอใจของลกูค้า
เพื่อการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ยงัจดัให้มีระบบการควบคุมดแูลการปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้ำ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างยตุิธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือซึ่ง
กนัและกนั รวมถึงมีกระบวนการและข้อตกลงที่เป็นธรรม และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมิ
ให้มีการน าข้อมลูของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึง
การคดัเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของคู่
ค้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนษุยชนและปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

เจ้ำหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อก าหนดของสญัญา และพนัธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการช าระคืนหนี ้เงินกู้ยืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกนัตา่งๆ 
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้ 

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุและสง่เสริมการ
แขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรี ไมก่ระท าผิดกฎหมายหรือขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ และจะไมก่ลา่วหา
คูแ่ขง่ในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 
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ชุมชน สังคม : 
และ
สิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ควบคูก่บัการเติบโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน โดยปอ้งกนั ลด จดัการและดแูลไมใ่ห้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถึงการดูแล
พฒันา สร้างจิตส านกึ และรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม 
และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสงัคมในทุกๆ ส่วน 
เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืนเคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนสงัคม และ
สิง่แวดล้อม 

3.2 กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกบัข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้ 
• ติดต่อกรรมกำรอิสระ 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

independentdirectors@gfpt.co.th 

0 2473 8398 
กรรมการอิสระ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อกรรมกำรบริษัท 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

• ติดต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร  
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
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โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ หรือ
ช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการพิจารณา
เบือ้งต้นว่า เร่ืองที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเร่ืองที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกับหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน จะด าเนินการรวบรวมข้อมลูเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการพิจารณาด าเนินการ รวบรวมหลกัฐาน สืบค้นข้อมลู และพิจารณาตดัสนิเร่ือง
นัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักลา่วเข้าขา่ยการกระท าผิดทจุริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หน่วยงานที่
รับเร่ืองจะด าเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด าเนินการ และน าเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับพนกังาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจดัการกับเร่ืองที่พนกังานร้องเรียน โดยพิจารณาวา่เร่ืองที่พนกังาน
ร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดบัไหน เพื่อที่จะได้ก าหนดบทลงโทษ
ส าหรับการกระท าผิดนัน้ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็น
หลากหลายช่องทาง เช่น ผา่นกลอ่งแสดงความคิดเห็น ผา่นระบบ Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งได้โดยตรงผา่นทาง อีเมล์
ของบริษัทฯ หรือสง่เป็นจดหมายผา่นไปรษณีย์ ไปยงัหนว่ยงานท่ีบริษัทฯ ก าหนดความรับผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มีรายละเอียดก าหนดภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกระดับ  บริษัทฯ ให้
ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียน
ดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้ตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเร่ื องร้องเรียน สามารถใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการจดัการตอ่ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสตา่งๆ ตามความเหมาะสมของแตล่ะกรณี แตจ่ะก าหนดให้
ต้องมีการรายงานสถานะการจัดการ หรือผลคืบหน้าของข้อร้องเรียนทุกเร่ือง ต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และร่วมพิจารณาด าเนินการในทกุรอบการ
ประชมุด้วย 
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หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หลักกำร: คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทีมิ่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมูลไดง่้าย มี
ความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

ข้อมูลส ำคัญของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การท าหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิ
ตามนโยบายตา่งๆ ดงักลา่ว เป็นต้น 

4.1 นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอื่นๆ10 อย่างถกูต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหนว่ยงานอื่นของรัฐ  

4.2 ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทียม

กนั โดยเผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 
2) รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th)  

4.3  นโยบำยกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร หรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสำธำรณชน 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมลูขา่วสาร สือ่โฆษณา หรือสือ่ประชาสมัพนัธ์ อยา่งถกูต้อง ชดัเจน เป็นธรรม ไมบ่ิดเบือน

ความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 
ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั  

บริษัทฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลูและ
ขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น เว็ปไซด์
ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุมทาง
โทรศพัท์ การท าโรดโชว์ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯได้จดัท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผล
ประกอบการได้ดียิ่งขึน้  

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ที่ โทรศพัท์ 02 473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่
อีเมล์ ir@gfpt.co.th 
  

                                                           
10 ข้อมลูขัน้ต ่าของบริษัท ที่ระบใุน หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 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 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 

หลักกำร: คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ คณะกรรมการมี
ความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ทีต่่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนอยา่งน้อยห้า (5) คน และไมเ่กินสบิสอง (12) คน  
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ิน

ที่อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ มีสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552) 
4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิในธุรกิจของบริษัทฯอย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
กฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อยา่งน้อย 1 ทา่นเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯด าเนินการอยู่ โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ 
ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่นๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และ 
ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท 
1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 253511; ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 12; ข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์13; และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ความเข้าใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ อีกทัง้มีประวัติการท างานดี มีความซื่อสตัย์ สุจริต และ 
จริยธรรมที่ดีงาม 

3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุ) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูสดุในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทยอ่ย หรือ 
บริษัทร่วม จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 

                                                           
11 มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
12 มาตรา 89/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเตมิโดย    พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

13 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี ก.จ. 8/2553 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางในของกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท  
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5.1.3 คุณสมบัติต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1) เป็นผู้มีอาวโุส 
2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 
3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ 

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึง่อาจมีในอนาคต (เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ) 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี ความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
ที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้ เป็นกรรมการอิสระไมน้่อย
กว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอื
ทางการเงิน ที่มี มลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ตามวิธีการค านวณ มลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ โดยให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5) ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบั
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
โดยนบัรวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่ทัง้ในปัจจบุนัและ
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 
ปี 
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7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัใน ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective decision) ได้ โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการ
ให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทัง้หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้
อยา่งอิสระ 

5.1.5 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดออกจากต าแหน่ง

จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการแต่งตัง้จากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บคุคล ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กวา่สองเดือน โดยกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมีวาระการด ารงต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการ
ซึง่ตนแทน ทัง้นี ้การแตง่ตัง้ดงักลา่วต้องผา่นมติอนมุตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

5.1.6 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 
บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี ้
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบั

นโยบาย  
2) ฝ่ายจดัการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

5.1.7 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการแยกต าแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดงันี  ้
1) ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายร่วมกันของ

กรรมการ ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนบัสนุนช่วยเหลือดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทน ามาปฏิบตัิให้สมัฤทธ์ิผล  
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ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่าน
การคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

5.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและจดัการให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทัง้
ติดตามให้มีการน าไปปฏิบตัิ และจดัให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 

3) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทนุ การบริหารเงินทนุ การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และก ากบัดแูล  

4) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล  

5) พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส าคญั เช่น การอนุมตัิใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงิน การกู้ ยืม การค า้ประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เก่ียวโยงกัน และ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 
8) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง ทัง้ด้านการด าเนินงานและการรายงานทางการเงิน 

ที่เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งที่ส าคญัได้ 
9) ก ากบัดแูลให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และเพียงพอ 

และจดัให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 
10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และ
ก าหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชดัเจน เพื่อช่วยในการก ากบั
ดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็น
สว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
12) จัดให้มีและแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทัง้พนักงาน 

กรรมการและผู้บริหาร อยา่งตอ่เนื่อง  
13) คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึ่งมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
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14) คณะกรรมการมีอ านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งใด
อยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้จะต้องอยูใ่นภายใต้ขอบเขตแหง่อ านาจของคณะกรรมการ และ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองที่ต้อง

อาศยัความเป็นกลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการใน
แตล่ะชดุ โดยก าหนดให้สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย
เป็นกรรมการอิสระอีกด้วย 

ปัจจบุนั บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 4 ชดุ คือ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
3) คณะกรรมการบริหารเสีย่ง 
4) คณะกรรมการบริหาร 

5.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน 

ต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 
3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหนง่

ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัท  

3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิและไม่
มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ใน
ต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรสอบบัญช ี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่ 
รายการดงักล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และดูแลการบนัทึกบญัชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
และโปร่งใส  

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ 
เช่น 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหวา่งกนั 
• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
• ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บคุคล ทีม่ีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัท

ฯ รวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้  
5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
6) สง่เสริมความเป็นอิสระและไมม่ีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เพียงพอ รวมถึงความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการควบคมุภายในที่รัดกุม เหมาะสม 
และมีประสทิธิภาพ 

2) ก ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC ให้มีการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล(The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA) 
ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน(Human Rights Due Diligence: HRDD) 
ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ มีความ
รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคลอบคลมุทุกด้าน 

3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน 
โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน 

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

5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน 
เพื่อมุง่ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสทิธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  



หน้า 20 / 30 

6) พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่มีความเหมาะสม ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลกิ
จ้างผู้ตรวจสอบภายในได้ 

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) พิจารณาเร่ืองที่มีความเสีย่งสงูที่อาจน าไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั ความเสีย่งจากการฝ่าฝืนมาตรการรักษา

ความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลบริษัทฯ จนเป็นเหตใุห้มีการละเมิดข้อมลูสว่นบคุคล หรือ ข้อมลูสว่นบคุคลร่ัวไหล
สูส่าธารณะ เพื่อก าหนดมาตรการปอ้งกนัไว้ชดัเจน การก าหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ทบทวนผลการด าเนินงานด้านสทิธิมนษุยชน เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนตลอดหว่งโซค่ณุคา่ 

2) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนด  

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง  รวมถึงความมี
ประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

ด้ำนอื่นๆ 
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ

องค์กร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม

กระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน ข้อมลูสว่นบคุคลที่มี
การร่ัวไหลที่ก่อให้เกิดความเสยีหาย รวมถึงการละเมิดสทิธิมนษุยชนด้วย 

4) สอบทานความถกูต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

5) สอบทานความถกูต้องของเอกสารเก่ียวกบันโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล (Privacy policy) ตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และนโยบายด้านสทิธิมนษุยชน ตามมาตรฐานสทิธิมนษุยชนสากล 

6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 
กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษัท 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 ทา่น และอยา่งน้อย 3 ทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
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4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ สามารถแตง่ตัง้พนกังานของบริษัท 
จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 

ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ที่พ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ที่เข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้จะ
อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 
ด้ำนกำรสรรหำ 
1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวตัิของผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลง 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกับการใช้
เคร่ืองมือช่วยตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกบั
การใช้ฐานข้อมลูต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
บนเว็บไซต์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.), ท าเนียบกรรมการ-กรรมการ
อาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เป็นต้น หากมีการเสนอรายช่ือเดิม ในกรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จะมีการค านึงถึงผลการปฏิบตัิงานของ
ต าแหนง่นัน้ๆ 

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
6) จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7) ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็น
ประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ ด้วยตนเอง เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร ให้มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และ จดัท า
รายงานการก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
1) ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน 
5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีให้พนกังานในองค์กร

ทราบ 
6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 
ด้ำนจรรยำบรรณธุรกิจ 
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 ชีแ้จง

ข้อซกัถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสยั 
6) ดแูลการสร้างจิตส านกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้

พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตัิ 
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7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั ซึ่งกระทบตอ่บริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ให้ความเห็นในแนว
ปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานในกลุม่บริษัทฯ 
3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสีย่ง

ที่พ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีวาระการด ารงต าแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการ

บริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท  

3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เข้าด ารงต าแหนง่
แทนนัน้จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) ก ากับดูแล และสนบัสนุนให้มีการด านินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกบักลยุทธ์และ

เปา้หมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
2) พิจารณาและระบคุวามเสีย่งที่ส าคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความ

เสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และความเสี่ยง
ด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัท าคู่มือแนว
ทางการจดัการบริหารความเสีย่ง   

3) สือ่สารนโยบาย และแนวทางการจดัการบริหารความเสีย่ง แก่ทกุหนว่ยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner 
พร้อมจดัให้มีการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมจดัท าตวัชีว้ดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicators)   

4) ก ากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทรวมทัง้การติดตาม ควบคมุและประเมินผลการบริหารความเสีย่งของแตล่ะหนว่ยงานในองค์กร พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการควบคมุ หรือบรรเทาเพื่อลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้  
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5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ง และระบบการจดัการบริหารความเสีย่ง รวมถึงความมีประสทิธิภาพ
ของระบบและแผนการปฏิบตัิงาน โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทรับทราบและในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุารณ์
ส าคญัซึง่อาจจะมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญัต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

6) มีอ านาจขอข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน
เร่ืองเก่ียวเนื่องกบัการบริหารความเสีย่งได้ 

7) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจดัการความเสี่ยง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เป็นประจ าทกุปี 

8) สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ให้มีประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสีย่งในองค์กร 

9) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมกำรบริหำร  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก  
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นต าแหน่งตาม

วาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
1) ก าหนดเปา้หมาย แนวนโยบายในด้านตา่งๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
2) พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่

ความ รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ โดยตรง   
3) ด าเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมมีอ านาจสัง่การ ถ่ายทอด วางแผน 

และ  ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
4) มีอ านาจในการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีอ านาจแตง่ตัง้ หรือมอบหมายให้

บคุคลอื่น กระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ 
5) มีอ านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด าเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 
6) มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงานของ 

บริษัทฯ 
7) มีอ านาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ี

ก าหนด 
8) ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา แนวนโยบาย ตอ่กรรมการผู้จดัการ และคณะท างานตา่งๆ ที่ได้มอบหมาย 
9) ด าเนินการด้านตา่งๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 
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5.4 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
5.4.1 กำรเข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุมไว้
ลว่งหน้าตัง้แตเ่ดือนมกราคมของทกุปี และก าหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทกุเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 
ครัง้ตอ่ปี) โดยหนว่ยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัสง่ก าหนดการและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดวนั เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัความส าคญัของ
วาระการประชมุที่จะต้องน าเข้าพิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

5.4.2 กำรพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุม 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ ร่วมกนัพิจารณาเลอืกเร่ืองเข้าวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมี
อิสระท่ีจะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

5.4.3 เอกสำรกำรประชุม 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัเตรียมเอกสารประกอบการการประชมุ 

และข้อมลูที่จ าเป็นต่อการตดัสินใจในแต่ละวาระ และจดัสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการ
ก่อนการประชมุ เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 กำรด ำเนินกำรประชุม 
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาในแตล่ะวาระของการด าเนินการประชมุ 

ซึง่ขณะด าเนินการประชมุ จะสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5.4.5 กำรนับองค์ประชุม 
การนับองค์ประชุม กรณีเร่ิมด าเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุม

คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชมุ ส าหรับการนบัองค์ประชมุ 
กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ก าหนดให้ต้องมีจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ในขณะที่จะมีการลงมติของ
แตล่ะวาระให้มีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่เข้าประชมุ 

5.4.6 กำรเชิญฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้ บริหารระดับสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนสบืทอดงาน 

5.4.7 กำรเข้ำถงึสำรสนเทศ 
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท 

ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 
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5.4.8 กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และ
ควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย  (ไมน้่อยกวา่ปีละ 3 ครัง้) 

5.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
5.5.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ เป็น
ผู้ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม 
และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการ 
โดยใช้ข้อมูลผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดท าขึน้  ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
คา่ตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้ 

5.5.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ เป็น

ผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกับอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารและบริษัทชัน้น าในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูผลส ารวจคา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีการจดัท าขึน้ 

5.6 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนกรรมกำรบริหำร  
(CEO) 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ  จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน 
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

5.6.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร 
หลักเกณฑ์ 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีประเมินผลการปฏิบตัิงาน

คณะกรรมการบริษัท ทัง้รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปีละ 
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1 ครัง้  โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย14 มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และสง่เสริมให้มีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ (รายคณะ) มีดงันี ้ 
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชมุคณะกรรมการ  
4) การท าหน้าที่ของกรรมการ  
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  
7) ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ รายบคุคล (ประเมินตนเอง) มีดงันี ้
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) การประชมุของคณะกรรมการ 
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ขัน้ตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแต่ละทา่นด าเนินการ
ประเมินทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่
ประชมุคณะกรรมการ ทัง้นีส้ าหรับข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิผลของการท างานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

5.6.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย 
หลักเกณฑ์ 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็น

ประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย15 ซึ่งมีหวัข้อเก่ียวกับ โครงสร้างและคุณสมบตัิของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม 

                                                           
14 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 (เอกสารชดุท่ี 1 และชดุท่ี 4) 

15 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 (เอกสารชดุท่ี 3) 
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การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแตล่ะคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้ให้
ความส าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

ขัน้ตอน 
บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแตล่ะคณะ เป็นประจ าทกุปี เพื่อ

ประเมินถึงการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหาร
ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการ  

5.6.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO) 
หลักเกณฑ์ 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็น

ประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัข้อเก่ียวกบั ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ การ
วางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบริหารงานและ
ความสมัพนัธ์กบับคุลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคมุภายใน การก ากบัดแูลกิจการ และคณุลกัษณะสว่นตวั โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย16 

ขัน้ตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด เป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมนิดงักลา่วให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ เพื่อท า
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก าหนดความ
เหมาะสมของคา่ตอบแทนตอ่ไป 

5.7 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
5.7.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 17 โดยจัดให้มีคู่มือ
กรรมการ เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แนะน ากรรมการใหมใ่ห้
ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 
 

                                                           
16 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554 
17 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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5.7.2 แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้บริหำร 
1) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอด

งานต าแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดบัสงูไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าถึงแผนสืบทอด
ต าแหน่ง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่
ส าคญัทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี  โดยสง่เสริมและ
อ านวยความสะดวก ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท 
ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ในเร่ือง หลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

5.8 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในการดแูลและควบคมุระบบการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบ
การควบคมุภายใน การท ารายการระหวา่งกนั การพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการ
ในด้านตา่งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท  

อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้มีผู้ รับผิดชอบในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 
2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผา่นความเห็นชอบจากส านกังาน กลต. 
3) สอบทานรายงานทางการเงิน  
4) ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 
5) จดัท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 
6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 
8) จดัท าหรือสอบทานงบประมาณประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
9) ฝึกอบรมพนกังานหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
10) ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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5.9 เลขำนุกำรบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้
1) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 
2) จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

3) จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติ
อยา่งถกูต้องตามมติที่ประชมุ 

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

5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสีย ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 
8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  
9) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย 




