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สำรจำกประธำนกรรมกำร 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ ก ากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการ
บริหารจดัการที่ดี การมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารที่มีวิสยัทศัน ์มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ มีกลไกการควบคุมและการ
ถ่วงดลุอ านาจ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และ
มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ในระยะยาว 

ดงันัน้ บริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลกัษณ ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และมติของผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต ระมัดระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง
บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ รวมทัง้เป็นการปลกูฝังใหพ้นกังานทัง้องคก์รมีจิตส านึกในจรยิธรรมที่ดีในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 
 
 
 
(นายประสิทธ์ิ ศิรมิงคลเกษม) 
ประธานกรรมการ 
บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่า ระบบการ
บริหารจดัการที่ดี การมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารที่มีวิสยัทศันแ์ละมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ มีกลไกการควบคุมและ
การถ่วงดลุอ านาจ เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ 
และมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย จะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนสูงสุด ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯในระยะยาว  
 บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) โดยกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ใหค้  ามั่นว่าจะปฏิบตัิและด าเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และค านึงถึงปัจจยัหลกัที่ท  าใหเ้กิดผลส าเร็จและความรบัผิดชอบร่วมกนั  โดย
ยึดหลกัการมาตรฐานสากล 7 ประการ คือ 

1) Vision to create long term value: มีวิสยัทศันใ์นการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่กิจการในระยะยาว  
2) Accountability: รบัผิดชอบต่อการตดัสินใจและผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ 
3) Responsibility: ส านึกในหนา้ที่และปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
4) Equitable Treatment: ปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั 
5) Transparency: ด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู และตรวจสอบได ้
6) Ethics: มีคณุธรรมและจรยิธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
7) Social and Environmental Awareness: ส านึกในการปฏิบตัิที่ดีต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใตห้ลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย1 และ ขอ้ก าหนดขององคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรบัให้
มีความสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 25603 (CG Code) ที่ออกโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหเ้หมาะสมกับการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณ ์หรือกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่  

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทุกคนทราบถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิ ผ่านระบบ
สารสนเทศทัง้ภายใน (Intranet) และไดแ้สดงใหส้าธารณชนรบัทราบผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ  www.gfpt.co.th ภายใต้
หวัขอ้การก ากบัดแูลกิจการ 

 
1 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศนูยพ์ฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2 หลกัการก ากบัดแูลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004 
3 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017 
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หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

หลักกำร: ผูถ้ือหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ าหนา้ทีแ่ทนตน
และสทิธิในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่  าคญัของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ได้
ใชส้ทิธิของตน 

คณะกรรมการค านึงถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม จึงไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อ
หุน้และการส่งเสรมิการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  

1.1 นโยบำยกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น  และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดย

ครอบคลมุสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในรบั
ส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
บรษิัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบรษิัทฯ อนัไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัทฯ และหนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรือ
เพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้   

คณะกรรมการยงัก าหนดใหม้ีแนวปฏิบตัิที่ดีในการดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้
สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารที่มีนยัส าคญัของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ 
ค าวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผูถื้อหุน้ เป็นตน้ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
และเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยท์ี่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

1.2 กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
คณะกรรมการบรษิัท ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอ

วาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็น
กรรมการบรษิัท โดยบรษิัทฯไดม้ีเผยแพรห่ลกัเกณฑ์4 กระบวนการ และช่องทางการเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้และการ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการผ่านระบบ SET และเผยเพรท่าง เว็บไซต ์ของบรษิัทฯ  

1.3 กำรประชุมผู้ถือหุ้น5  
คณะกรรมการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั โดยใหม้ีการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อ

หุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัด
โอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัทฯ และการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ โดยมีการด าเนินการต่างๆ ดงันี ้

 
 

 
4 หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้ และเสนอช่ือบคุคลมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ ตาม
แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การคุม้ครองสิทธิของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 

5 AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  
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1.3.1 กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลผู้มี

คุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์4 ที่ไดเ้ผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

2) จดัท าหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุใหค้รบถว้นและชดัเจน ทัง้ในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และใหจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ  

3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างนอ้ย 30 วนั ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และมีการแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

4) จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมอย่างนอ้ย 21 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มลูประกอบการตดัสินใจลงคะแนนใน
วาระต่างๆ 

5) ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
ติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 8 วนั  

6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ เ ก่ียวกับวาระในการประชุมเป็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตาม
หลักเกณฑ์6 ที่ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ มาที่เลขานุการบริษัท ทางอีเมลล ์cs@gfpt.co.th หรือ ทาง
ไปรษณียต์ามที่อยู่ดงันี ้

ไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

 
1.4 กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1) ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้รว่มประชมุ 
2) จดัใหใ้ชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร ์และบารโ์คด้) และบตัรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูก
ตอ้ง เชื่อถือไดข้องขอ้มลู 

3) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยการมอบฉนัทะใหบ้คุคล
อื่น หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงมติแทน  

4) สนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชแ้บบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบมอบฉันทะที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียง โดยจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 
6 หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ ตามแนวปฏิบติั ขอ้ 7 (แบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 หนา้ 3)  

mailto:cs@gfpt.co.th
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5) แจง้หลักเกณฑท์ี่ใชใ้นการด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนน (โดยใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างชดัเจนตัง้แตเ่ริม่
ประชมุ 

6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูที่ส  าคัญ
โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

7) ก าหนดให ้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธาน
คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ และผูส้อบบญัชี เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อตอบค าถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 

8) จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

9) ก าหนดใหม้ี อาสาสมคัรจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ (บุคคลที่เป็นอิสระ) เป็นผูต้รวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชมุสามญัหรือวิสามญัผูถื้อหุน้  

10) ประธานในที่ประชุมมีการจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และตัง้ค าถามต่อในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักบัวาระการประชมุ หรือเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ไดใ้นท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

11) จดัใหม้ีการตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างชดัเจน
และโปรง่ใส 

1.5 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุน้และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผูถื้อหุน้ 
2) จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ที่มีสาระส าคญัถกูตอ้งและครบถว้น  เพื่อน าส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 
3) เผยแพร่การบันทึกภาพพรอ้มเสียงในลักษณะส่ือวิดีทัศน์ และแยกเป็นแต่ละวาระเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้
 
หมวดที ่2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

หลักกำร: ผูถ้ือหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นผูบ้ริหารและผูถ้ือหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ ควรไดร้บั
การปฏิบตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยทีถู่กละเมิดสทิธิควรมีโอกาสไดร้บัการชดเชย 

2.1 มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดเป็นนโยบายป้องกันการใชข้้อมูลภายใน และ
มาตรการด าเนินการ ดงันี ้
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นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู ้หรือครอบครองขอ้มลูภายในของบริษัทฯ7 

อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหนา้ที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
รวมถึงบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความใกลช้ิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด าเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสไดร้ับรูข้้อมูลภายในที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ หรือการเขา้ผูกพนัตามสญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยไ์ม่ว่าเพื่อตนเองหรือผูอ้ื่น อนัเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 
พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  

ส าหรับมาตรการเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ  ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไดก้ าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ พนกังานเมื่อแรกเขา้ท างาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลที่ส  าคัญทางธุรกิจ ตลอดจนขอ้มูลความลับ
เก่ียวกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนไดเ้สียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ในวงจ ากัด โดยไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่
เก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใชแ้สวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่นในทางมิชอบ แมจ้ะเกษียณอายุ 
ลาออก หรือสิน้สดุการท างานกบับรษิัทฯ แลว้ก็ตาม เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 

• บริษัทฯ มีกฏระเบียบการรกัษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศอย่างเขม้งวด 
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีส าคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานน าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ไป
ใชใ้นทางมิชอบ  

• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือมีโอกาสไดล่้วงรูข้อ้มลูภายในที่ส  าคญัของบริษัทฯ ตอ้งลงนาม
ในขอ้ตกลงการรกัษาความลบัขอ้มลู (Confidentiality Agreement) เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคคลเหล่านัน้จะใชค้วามระมดัระวงั
รกัษาความลบัและขอ้มลูภายในท านองเดียวกบับคุลากรของบรษิัทฯ 

• การเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัทางธุรกิจตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอ  านาจหนา้ที่ เมื่อไดร้บัค าถาม
เก่ียวกับขอ้มลูที่ส  าคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหนา้ที่ในการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ ควรแนะน าใหผู้ถ้ามติดต่อไปยงัผูม้ีหนา้ที่
เปิดเผยขอ้มลู 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรูข้้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบคุคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความใกลช้ิดของบคุคลตามมาตรา 
243 หา้มน าขอ้มูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือขอ้มูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์อง   บริษัทฯ ที่ยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ  บริษัทฯ อันน ามาซึ่ง
ผลประโยชนข์องตนเองและผูอ้ื่น  

 
7  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ พนักงาน ลูกจา้งทุกระดบั ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
และท่ีปรึกษาอื่น และผูป้ระเมินทรพัยส์ินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือท่ีไดร้บั ครอบครอง หรือสามารถเขา้ถึงขอ้มลูภายในของบริษัท บริษัท
ย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบพุการี พี่ นอ้ง บตุร ญาติสนิท และคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยาของบคุคลดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย เป็นตน้  
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• กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรูข้้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 (รวมถึงบคุคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความใกลช้ิดของบคุคลตามมาตรา 
243) ที่ไดล่้วงรูข้อ้มลูภายในที่ส  าคญั หา้มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
ขอ้มลูต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว (Blackout Period)  

• หากพบว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ที่ไดล่้วงรูข้อ้มูลภายในที่ส  าคญั คนใดกระท าผิดวินยั หรือมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเส่ือมเสียและความเสียหาย จะไดร้บัโทษตัง้แต่ การตกัเตือน การตดั
ค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

• บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์) ซึ่ง
รวมถึงจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือครองของบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง (คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา บุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 8 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 
3 วนั นบัจากวนัที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์และใหแ้จง้ใหเ้ลขานกุารบริษัทรบัทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบคุคล เพื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท
ทราบในการประชุมครัง้ถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพยใ์นรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

2.2 กำรก ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณท์ี่มีผลประโยชนส่์วนตนของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั

ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ อาจเกิดขึน้ไดห้ลายรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชนส่์วนตนเขา้มาเก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบตัิ 
ดงันี ้

1. กำรรับเงนิหรือประโยชนต์อบแทน 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไม่รบัเงินหรือประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลกูคา้ คู่คา้ ของ

บรษิัทฯ หรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษิัทฯ 
2. กำรเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรำงวัล 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงจูงใจ ของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกคา้ คู่คา้ของ   
บรษิัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ ยกเวน้การใหก้ารเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 
ส่วนลดการคา้ และโครงการส่งเสรมิการขายของบรษิัทฯ  

3. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทภำยนอกบริษัทฯ  
ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผูถื้อหุน้หรือมีอ านาจจดัการในกิจการที่แข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษัทฯ อันก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ยกเวน้การด ารงต าแหน่งกรรมการในองคก์รการกศุลที่ไม่แสวงหาก าไร ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งดงักล่าว จะตอ้งไมข่ดั

 
8 รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์
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ต่อบทบญัญัติของกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งงานในบรษิัทฯ 
ไปใชอ้า้งอิงเพื่อส่งเสรมิธุรกิจภายนอก 

4. กำรประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การท าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่และเวลา

ท างานของบริษัทฯ และหา้มประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานดงักล่าวจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม 

5. กำรท ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การท าธุรกิจใดๆ กบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครวั หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเขา้ท ารายการ อีกทั้งหา้ม
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นมุตัิในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบรษิัทฯ 
ผูท้  ารายการในนามบริษัทฯ มีหนา้ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่คา้ว่าเก่ียวขอ้งกับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
หรือไม่ ก่อนท ารายการ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของความสมัพนัธใ์หเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์รื่อง “การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน” ภายใตป้ระกาศ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6. กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลใหก้ารเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 
(Fair and  Arm's Length Basis) และค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการ
พิจารณารายการที่ตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และใหม้ีการท ารายการระหว่างกนัไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1)  

2.3 กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 
บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ที่รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและของบุคคลที่มีความ

เก่ียวขอ้ง9 ที่เขา้ข่ายการมีส่วนไดเ้สีย รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
ของตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยใหย้ึดแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิทุกครัง้ก่อนท ารายการ โดย
กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เก่ียวกบัการมีส่วนไดเ้สียของ
ตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนา้ที่รวบรวมและจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดร้บัรายงาน 

บรษิัทฯ จะท าการเปิดเผยรายการท่ีบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยท ากบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดย
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
 
 
 

 
9 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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หมวดที ่3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

หลักกำร: ผูม้ีส่วนไดเ้สียควรไดร้บัการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการควร
พจิารณาใหม้ีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้งความ
มั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงนิและความยั่งยืนของกิจการ 

3.1 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการใหค้วามส าคัญในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตาม

ขอ้ตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทัง้ในดา้นสิทธิมนุษยชน การจดัการส่ิงแวดลอ้มฯลฯ 
โดยไดม้ีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น : บรษิัทฯ มุ่งมั่นในการสรา้งความเตบิโต และผลตอบแทนที่ดีใหผู้ถื้อหุน้อย่างยั่งยืน โดยค านึงถงึ
สภาวะเศรฐกิจและความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
รวมไปถึงการใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

พนักงำน : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจา้งอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน 
เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด มีการอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพอย่างสม ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน  

ลูกค้ำ : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินคา้และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่าสินคา้มี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกคา้มีความพึงพอใจอย่า งสูงสุด 
ตลอดจนมุ่งพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน มีการติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูคา้
เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทั้งยังจดัใหม้ีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงที่ไดใ้หไ้วก้บัลกูคา้อย่างเครง่ครดั และปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

คู่ค้ำ : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถือซึ่ง
กันและกัน รวมถึงมีกระบวนการและขอ้ตกลงที่เป็นธรรม และจดัใหม้ีระบบการควบคมุดแูลมิ
ใหม้ีการน าขอ้มลูของคู่คา้ไปเปิดเผยหรือน าไปใชเ้พื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึง
การคดัเลือกคู่คา้ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยทุธท์างธุรกิจของคู่
ค้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชี ้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เจ้ำหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอ้ก าหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครดั ทัง้ในเรื่องการช าระคืนหนี ้เงินกูย้ืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค า้ประกนัต่างๆ 
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้ 

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนุนและส่งเสริมการ
แข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี ไม่กระท าผิดกฎหมายหรือขดัต่อจรยิธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหา
คู่แข่งในทางเส่ือมเสียโดยไม่มีขอ้มลูจรงิ 
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ชุมชน สังคม : 
และ
สิ่งแวดลอ้ม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการเติบโตของบรษิัทฯ อย่างยั่งยืน โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลไม่ให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัส่งเสริมใหค้นในองคก์รตระหนกัถึงการดูแล
พฒันา สรา้งจิตส านึก และรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการรว่มกิจกรรม 
และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน 
เพื่อใหเ้กิดแนวทางรว่มกนัในการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกบัการพฒันาชมุชนสงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.2 กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบั และจัดการกับขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี ้ 
• ติดต่อกรรมกำรอิสระ 

ทางอีเมล ์: 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย ์: 

independentdirectors@gfpt.co.th 

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

• ติดต่อกรรมกำรบริษัท 
ทางอีเมล ์: 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย ์: 

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

• ติดต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร  
ทางอีเมล ์: 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย ์: 

nrgc@gfpt.co.th  
0 2473 8398 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิัท 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 ากับดูแลกิจการ หรือ
ช่องทางอื่นใด ที่ไดร้บัแจง้เบาะแส หรือรบัเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ จากผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการพิจารณา
เบือ้งตน้ว่า เรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียนเขา้ข่ายประเภทใด หากเรื่องที่รอ้งเรียนเก่ียวขอ้งกับหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รบัเรื่องรอ้งเรียน จะด าเนินการรวบรวมขอ้มลูเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการพิจารณาด าเนินการ รวบรวมหลกัฐาน สืบคน้ขอ้มลู และพิจารณาตดัสินเรื่อง
นัน้ๆ ต่อไป หรือหากขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวเขา้ข่ายการกระท าผิดทุจริต (Fraud) หรือ คอรร์ปัชนั (Corruption) หน่วยงานที่
รบัเรื่องจะด าเนินการประสาน เสนอเรื่องใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด าเนินการ และน าเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

ส าหรบัพนกังาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจดัการกบัเรื่องที่พนกังานรอ้งเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนกังาน
รอ้งเรียนเขา้ข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะไดก้ าหนดบทลงโทษ
ส าหรับการกระท าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็น
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Intranet ของบรษิัทฯ หรือแจง้ไดโ้ดยตรงผ่านทาง อีเมล์
ของบรษิัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย ์ไปยงัหน่วยงานท่ีบรษิัทฯ ก าหนดความรบัผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดก าหนดภายในคู่มือจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซตแ์ละรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อสรา้งความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ร ้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกระดับ  บริษัทฯ ให้
ความส าคญักับการเก็บขอ้มลูรอ้งเรียนเป็นความลบั และไดก้ าหนดขั้นตอนการรบัเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องรอ้งเรียน
ดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบคุคลที่เก่ียวขอ้งดว้ยเท่านัน้  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้ตรวจสอบ หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน สามารถใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการจดัการต่อขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี แต่จะก าหนดให้
ต้องมีการรายงานสถานะการจัดการ หรือผลคืบหน้าของข้อร้องเรียนทุกเรื่อง ต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และรว่มพิจารณาด าเนินการในทกุรอบการ
ประชมุดว้ย 
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หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หลักกำร: คณะกรรมการควรดูแลใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลทีส่  าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลทีม่ิใช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มี
ความเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถือ 

ข้อมูลส ำคัญของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การท าหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุย่อย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายเก่ียวกบัการดแูลส่ิงแวดลอ้มและสังคม และการปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่างๆ ดงักล่าว เป็นตน้ 

4.1 นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูอื่นๆ10 อย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นของรฐั  

4.2 ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูอย่างหลากหลาย เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทียม

กนั โดยเผยแพรข่อ้มลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี ้
1) ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย ์
2) รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report 
3) เว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.gfpt.co.th)  

4.3  นโยบำยกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร หรือให้สัมภำษณต์่อสื่อมวลชน หรือต่อสำธำรณชน 
บรษิัทฯ มีนโยบายใหข้อ้มลูข่าวสาร ส่ือโฆษณา หรือส่ือประชาสมัพนัธ ์อย่างถกูตอ้ง ชดัเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือน

ความจรงิ โดยมุ่งเนน้การส่ือสารและสรา้งความเขา้ใจที่ถกูตอ้งเก่ียวกบับริษัทฯ ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างครบถว้น 
ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั  

บริษัทฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่รบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯ กบั ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซด์
ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห ์การประชุมทาง
โทรศพัท ์การท าโรดโชวใ์นประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ อีกทัง้ บรษิัทฯไดจ้ดัท าค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนไดร้ับทราบข้อมูลและเข้าใจผล
ประกอบการไดด้ียิ่งขึน้  

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไดท้ี่ โทรศพัท ์02 473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่
อีเมล ์ir@gfpt.co.th 
  

 
10 ขอ้มลูขัน้ต ่าของบริษัท ที่ระบใุน หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ขอ้ 2 

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

หลักกำร: คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพือ่ประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ คณะกรรมการมี
ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏิบตัหินา้ทีต่่อผูถ้ือหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
5.1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีจ านวนอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน  
2) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีจ านวนกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่น

ที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย  
3) คณะกรรมการบริษัทตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และ มีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ.39/2559)  
4) คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น

ที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท โดยประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯอย่างนอ้ย 3 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิดา้น
กฎหมายอย่างนอ้ย 1 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชีและการเงินอย่างนอ้ย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร
อย่างนอ้ย 1 ท่านเป็นผูม้ีประสบการณใ์นธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บรษิัทฯด าเนินการอยู่ โดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ 
ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะดา้นอื่นๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และ 
ไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ  

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท 
1) กรรมการบริษัท ตอ้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

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

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์13; และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

2) กรรมการบริษัทตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และ ความเขา้ใจในลักษณะการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ อีกทั้งมีประวัติการท างานดี มีความซื่อสัตย ์สุจริต และ 
จรยิธรรมที่ดีงาม 

3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการซึ่งเป็นผูบ้ริหารสูงสุด) ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในบรษิัทมหาชน ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บรษิัท  

4) กรณีที่กรรมการบรษิัทมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารในบรษิัทอื่นที่มิใช่บรษิัทย่อย หรือ 
บรษิัทรว่ม จะตอ้งรายงานขอ้มลูการด ารงต าแหน่งใหบ้รษิัทฯ ทราบดว้ย 

 
11 มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
12 มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย    พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

13 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ ก.จ. 8/2553 เรื่อง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างในของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบรษิัท  

 



หนา้ 15 / 31 

5.1.3 คุณสมบัติต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร 
บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายใหป้ระธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1) เป็นผูม้ีอาวโุส 
2) เป็นผูม้ีความรู ้ความเขา้ใจในในอตุสาหกรรมของบรษิัทฯ 
3) เป็นท่ียอมรบัของกรรมการ 

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

ประกาศแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต (เขม้ขน้กว่าขอ้ก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ) 
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี ความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้กบับรษิัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะ ที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้
ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ที่มี มลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่าตามวิธีการค านวณ มลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุ โดยใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมี ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัดว้ย 

5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบั
บริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั (ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ 
โดยนบัรวมผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วน ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและ
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
หรือผู้ประเมินราคาทรัพยสิ์น ซึ่งไดร้บั ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 
ปี 
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7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ หุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัใน หา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา
ที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(Collective decision) ได ้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน เพื่อเป็นการ
ใหก้รรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ 

5.1.5 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดออกจากต าแหน่ง

จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้ 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ย
กว่าสองเดือน โดยกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน ทัง้นี ้การแต่งตัง้ดงักล่าวตอ้งผ่านมติอนมุตัิของคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

5.1.6 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 
บรษิัทฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ดงันี ้

• คณะกรรมกำร มีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายของบรษิัทฯ และก ากบัดแูลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร

ในระดบันโยบาย  

• ฝ่ำยจัดกำร มีหนา้ที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ โดยมีประธานกรรมการบริหาร เป็นหวัหนา้

และผูน้  าคณะผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

5.1.7 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงประธำนกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกนักบัประธานกรรมการบรหิาร โดยมี
บทบาท อ านาจ และหนา้ที่แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน ดงันี ้
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บทบำทหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำร  
1) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ รวมถึงเป็นประธานการประชุม พรอ้มน าการอภิปรายจนบรรลุมติ

รว่มกนั 
2) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมีมาตรการที่ดแูล

ใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
3) จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญั 

อย่างรอบคอบโดยทั่วกนั 
4) ส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจและแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
5) ติดตามดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 
6) ส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการท าใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและด าเนินธุรกิจ 

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7) จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และด าเนินการใหม้ั่นใจว่ากรรมการไดร้ับการพัฒนา  

ความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
8) จัดใหม้ีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ 

รายบุคคล และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ พรอ้มสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านแสวงหาแนวทางพัฒนา  
ปรบัปรุงการท าหนา้ที่ของตนอย่างต่อเนื่อง 

9) สนบัสนุนใหเ้กิดการประสานความรว่มมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และเลขานกุารบรษิัท  
เพื่อใหท้กุฝ่ายสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

10) เป็นตวัแทนของคณะกรรมการในการส่ือสารขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ขององคก์ร รวมถึงสรา้งปฏิสมัพนัธอ์นั
ดีกบักลุ่มผูถื้อหุน้ และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียของกิจการ 

11) ท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชมุผูถื้อหุน้ และควรจดัสรรเวลาเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม ใน
ประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ ส่ือสารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไปยงัพนกังาน 
นกัลงทนุ ส่ือมวลชน นกัวิเคราะห ์และกลุ่มบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทบำทหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรบริหำร 
1) น านโยบายจากคณะกรรมการบรษิัทมาปฏิบตัิใหส้มัฤทธ์ิผล 

2) บรหิารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทั่วไปของบรษิัทฯ เพื่อให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

3) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

4) มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่ก าหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ

ของบรษิัทฯ เรื่องอ านาจอนมุตัิด  าเนินการ 

5) การด าเนินการใดๆ ที่ไดร้บัมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้

ของบรษิัทฯ 
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 การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถ

อนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ในลกัษณะอื่นใด

กับทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิไว ้โดยการอนมุตัิรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/

หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง 

5.2 บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการใหค้รอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี ้
1) ดแูลและจดัการใหก้ารด าเนินการของบรษิัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรบัผิดชอบ (Accountability) 
และมีจรยิธรรม (Ethic) รกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้
ถือหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส  าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ      
กลยุทธ ์เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ รวมทัง้
ติดตามใหม้ีการน าไปปฏิบตัิ และจดัใหม้ีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 

3) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเส่ียงของ
บรษิัทฯ และก ากบัดแูล  

4) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

5) พิจารณาอนุมตัิหรือใหค้วามเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส าคัญ เช่น การอนุมัติใชว้งเงินสินเชื่อจากสถาบนั
การเงิน การกูย้ืม การค า้ประกัน โครงการลงทุนใหม่ การไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น รายการที่เก่ียวโยงกัน และ
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นตน้ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนน าส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
7) จดัใหม้ีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้
8) จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง ทัง้ดา้นการด าเนินงานและการรายงานทางการเงิน 

ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบรหิารความเส่ียงที่ส  าคญัได ้
9) ก ากับดูแลใหม้ีการรายงานขอ้มลูทางการเงินและเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพียงพอ 

และจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสาร กบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ อย่างเหมาะสม 
10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และ
ก าหนดแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชดัเจน เพื่อช่วยในการก ากบั
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ดูแลกิจการใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็น
ส่วนใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ และใหม้ีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
12) จัดให้มีและแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน 

กรรมการและผูบ้รหิาร อย่างต่อเนื่อง  
13) คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ได ้
14) คณะกรรมการมีอ านาจที่จะมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใด

อย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได ้โดยในการมอบอ านาจนัน้จะตอ้งอยู่ในภายใตข้อบเขตแห่งอ านาจของคณะกรรมการ และ
ก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน 

5.3 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ตอ้ง

อาศยัความเป็นกลางในการวินิจฉัย อีกทัง้ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการใน
แต่ละชดุ โดยก าหนดใหส้มาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชดุย่อย
เป็นกรรมการอิสระอีกดว้ย 

ปัจจบุนั บรษิัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยจ านวน 4 ชดุ คือ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
3) คณะกรรมการบรหิารเส่ียง 
4) คณะกรรมการบรหิาร 

5.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างนอ้ย 1 ท่าน 

ตอ้งมีความรูด้า้นบญัชีและการเงิน 
3) คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหน่ง

ตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท อีกได ้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัท  
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3) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษิัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบตัิและไม่
มีลักษณะตอ้งห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรสอบบัญช ี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ใหม้ีความถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 
2) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่า 
รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีใหม้ีความถูกตอ้งครบถว้น 
และโปรง่ใส  

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ  และใหค้วามเห็นในหวัขอ้ต่างๆ 
เช่น 

 
• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ และระบบบรหิารความเส่ียง 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการท ารายการระหว่างกนั 
• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
• ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ 

และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคล ที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบริษัท

ฯ รวมถึงการเสนอเลิกจา้งผูส้อบบญัชีได ้ 
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  
6) ส่งเสรมิความเป็นอิสระและไม่มีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี  
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมความปลอดภัยของขอ้มูลจากภัยคุกคามภายนอก ระบบควบคุมการ
เขา้ถึงสิทธิการใชง้านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ที่สอดคลอ้งตาม
มาตรฐาน ISO27001 

2) ก ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน (Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC ให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA) 
ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น(Human Rights Due Diligence: HRDD) 
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ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ มีความ
รดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคลอบคลุมทุกดา้น 

3) ก ากบัดแูลนโยบายทรพัยสิ์นทางปัญญา เพื่อปกป้องและรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัท ส่ือสารใหพ้นกังานทั่ว
องคก์ร ไดร้บัทราบและตระหนกัถึง และไม่สนบัสนุนการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่น ก าหนดแนวทางของ
ระบบตรวจสอบภายใน ใหป้กป้องดแูลทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทไม่ใหเ้สียหายและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

4) ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

5) จดัใหม้ีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกองคก์ร 
(Independent Quality Assessment Review) อย่างนอ้ยในทกุ 5 ปี 

6) พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใชใ้นกระบวนการตรวจสอบภายใน 
เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ  

7) พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีความเหมาะสม ท าหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกยา้ย เลิก
จา้งผูต้รวจสอบภายในได ้

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) พิจารณาเรื่องที่มีความเส่ียงสงูที่อาจน าไปสู่เรื่องทจุริตคอรร์ปัชนั ความเส่ียงจากการฝ่าฝืนมาตรการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลบรษิัทฯ จนเป็นเหตใุหม้ีการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล หรือ ขอ้มลูส่วนบคุคลรั่วไหล
สู่สาธารณะ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันไวช้ัดเจน การก าหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ทบทวนผลการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนตลอดห่วงโซ่คณุค่า 

2) ใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียง และแนวทางการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบรษิัท  

3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียง ตามนโยบายบริหารความเส่ียงที่
ก าหนด  

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเส่ียง  รวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

ด้ำนอื่นๆ 
1) ทบทวนและแกไ้ขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท้ันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของ

องคก์ร และน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม

กระบวนการรบัแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่องทุจริตคอรร์ปัชัน ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มี
การรั่วไหลที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

4) สอบทานความถูกตอ้งของแบบประเมินตนเองและเอกสารอา้งอิงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั
ของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 
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5) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารเก่ียวกับนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน ตามมาตรฐานสิทธิมนษุยชนสากล 

6) สอบทานเพื่อการปฏิบตัิอย่างถูกตอ้งตามนโยบายทรพัยสิ์นทางปัญญา และเพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการละเมิด
ทรพัยสิ์นทางปัญญาของบคุคลอื่น เช่น การลงโปรแกรม Software ท่ีมีลิขสิทธ์ิต่างๆ การบนัทึกรูปภาพจากส่ือออนไลน ์
เป็นตน้ 

7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหเ้ป็นคราวๆ ไป 
กำรประชุม: อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 
องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการบริ ษัท 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน และอย่างนอ้ย 3 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบรษิัท 

จ านวน 1 คน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 

ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ ที่พน้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบรษิัท อีกได ้

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อ
หุน้พรอ้มกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

3) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ ว่างลง ใหค้ณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะ
อยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 
ด้ำนกำรสรรหำ 
1) ทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการใหม้ีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธข์องบรษิัทฯ 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และเลขานกุารบรษิัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวตัิของผูท้ี่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีต  าแหน่งว่างลง 
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เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับการใช้
เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับ
การใชฐ้านขอ้มลูต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารบริษัทที่ออกหลกัทรัพย ์
บนเว็บไซต ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.), ท าเนียบกรรมการ-กรรมการ
อาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต ์สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
เป็นตน้ หากมีการเสนอรายชื่อเดิม ในกรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จะมีการค านึงถึงผลการปฏิบตัิงานของ
ต าแหน่งนัน้ๆ 

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 
5) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
6) จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรบัต าแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูม้ีอ  านาจในการจดัการ และผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

7) ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็น
ประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท 

9) จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ ดว้ยตนเอง เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท 

10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร โดยมีหลักเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แลว้แต่กรณี  

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และ จดัท า
รายงานการก าหนดค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 

4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากับดูแล ใหค้  าปรกึษา ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือ

จรยิธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
3) ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ใหม้ีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังาน 
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5) จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธเ์รื่องนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีใหพ้นกังานในองคก์ร
ทราบ 

6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ เป็นประจ าทกุปี 
ด้ำนจรรยำบรรณธุรกิจ 
1) จดัท าคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากบัดแูล ใหค้  าปรกึษา ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
3) ทบทวน และปรบัปรุงคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ ใหม้ีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
5) รบัเรื่องรอ้งเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง ชีแ้จง

ขอ้ซกัถามและตีความ ในกรณีที่มีขอ้สงสยั 
6) ดแูลการสรา้งจิตส านึกและการอบรมพนกังาน ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจจรยิธรรมธุรกิจ และเสรมิสรา้งให้

พนกังานทกุคนยึดถือและปฏิบตัิ 
7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่องส าคญั ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ใหค้วามเห็นในแนว
ปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

กำรประชุม: อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการ

บรษิัท ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานในกลุ่มบรษิัทฯ 
3) คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบรหิารความเส่ียง

ที่พน้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทอีกได ้
2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้พรอ้มกับการครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท  

3) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบรหิารความเส่ียงว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษิัท เลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง โดยกรรมการบรหิารความเส่ียง ที่เขา้ด ารงต าแหน่ง
แทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) ก ากับดูแล และสนับสนุนใหม้ีการด านินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 
2) พิจารณาและระบคุวามเส่ียงที่ส  าคญัของการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ความ

เส่ียงดา้นการด าเนินงาน ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และความเส่ียง
ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็นต้น รวมทั้งความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทในระยะยาว 
พิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ความเบี่ยงเบน
ของระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) พรอ้มจดัท าคู่มือแนวทางการจดัการบรหิารความเส่ียง   

3) ส่ือสารนโยบาย และแนวทางการจดัการบรหิารความเส่ียง แก่ทกุหน่วยงานในองคก์ร ในฐานะ Risk Owner 
พรอ้มจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) วิเคราะหแ์ละทบทวนความเส่ียงของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย
อย่างสม ่าเสมอ พรอ้มจดัท าตวัชีว้ดัดา้นความเส่ียง (Key Risk Indicators)   

4) ก ากับดูแลใหม้ีแผนจัดการความเส่ียง หรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทรวมทัง้การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานในองคก์ร พรอ้ม
ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการควบคมุ หรือบรรเทาเพื่อลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง และระบบการจดัการบรหิารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบและแผนการปฏิบตัิงาน โดยใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบและในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตุการณ์
ส าคญัซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาโดยเรว็ 

6) มีอ านาจขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน
เรื่องเก่ียวเนื่องกบัการบรหิารความเส่ียงได ้ตลอดจนอาจเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อชีแ้จงและใหข้อ้มลูตามที่
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเห็นสมควร 

7) ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสานงานเก่ียวกับความเส่ียง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8) แต่งตัง้คณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบตัิงานดา้นบรหิารความเส่ียงไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
9) ทบทวนและแกไ้ขคู่มือการบริหารจดัการความเส่ียง ใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

เป็นประจ าทกุปี 
10) สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้เครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ใหม้ีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสรมิวฒันธรรมบรหิารความเส่ียงในองคก์ร 
11) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
กำรประชุม: อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมกำรบริหำร  
องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร  
2) คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการบรษิัท กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร

ของบรษิัทฯ และผูท้รงคณุวฒุิภายนอก  
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พน้ต าแหน่งตาม

วาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท อีกได ้
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 
1) ก าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในดา้นต่างๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
2) พิจารณากลั่นกรองงานทกุประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา ยกเวน้ งานที่อยู่ภายใตห้นา้ที่

ความ รบัผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ โดยตรง   
3) ด าเนินการตามแนวนโยบายที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มมีอ านาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน 

และ  ด าเนินกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 
4) มีอ านาจในการพิจารณาเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ และมีอ านาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้

บคุคลอื่น กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิารตามที่เห็นสมควรได ้
5) มีอ านาจในการพิจารณาปรบัแผนงาน / งบประมาณ ในการด าเนินกิจการต่างๆ ของบรษิัทฯ ได ้
6) มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงานของ 

บรษิัทฯ 
7) มีอ านาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ี

ก าหนด 
8) ใหข้อ้เสนอแนะ ค าปรกึษา แนวนโยบาย ต่อกรรมการผูจ้ดัการ และคณะท างานต่างๆ ที่ไดม้อบหมาย 
9) ด าเนินการดา้นต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
กำรประชุม: อย่างนอ้ยปีละ 12 ครัง้ 

5.4 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
5.4.1 กำรเข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุมไว้
ล่วงหนา้ตัง้แต่เดือนมกราคมของทุกปี และก าหนดใหเ้ป็นวนัพฤหสับดีสดุทา้ยของทุกเดือน (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 
ครัง้ต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานกุารบรษิัทไดจ้ดัส่งก าหนดการและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดวนั เวลาประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับความส าคญัของ
วาระการประชมุที่จะตอ้งน าเขา้พิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ไดม้ีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการณ์ 

5.4.2 กำรพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุม 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการ รว่มกนัพิจารณาเลือกเรื่องเขา้วาระการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจว่าเรื่องที่ส  าคัญไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมี
อิสระท่ีจะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ เขา้สู่วาระการประชมุ 
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5.4.3 เอกสำรกำรประชุม 
คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขานกุารบริษัทเป็นผูจ้ดัเตรียมเอกสารประกอบการการประชมุ 

และขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจในแต่ละวาระ และจดัส่งใหก้รรมการเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการ
ก่อนการประชมุ เพื่อใหก้รรมการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้และมีเวลาเพียงพอในการศกึษาขอ้มลู  

5.4.4 กำรด ำเนินกำรประชุม 
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการด าเนินการประชมุ 

ซึ่งขณะด าเนินการประชมุ จะส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ และใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ 

5.4.5 กำรนับองคป์ระชุม 
การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มด าเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุม

คณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มการประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงจึงเป็นองคป์ระชมุ ส าหรบัการนบัองคป์ระชมุ 
กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ก าหนดใหต้อ้งมีจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ในขณะที่จะมีการลงมติของ
แต่ละวาระใหม้ีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่เขา้ประชมุ 

5.4.6 กำรเชิญฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อ ให้

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจ้ักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

5.4.7 กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ 
คณะกรรมการบรษิัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบริษัท 

ผูบ้รหิารอื่นๆ ที่ไดร้บัมอบหมายไว ้ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ  าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 

5.4.8 กำรประชุมของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผู้บริหารไดม้ีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และ
ควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชมุดว้ย  (ไม่นอ้ยกว่าปีละ 3 ครัง้) 

5.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
5.5.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ เป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑข์อง
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบไดก้ับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ 
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ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม 
และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยใช้ข้อมูลผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดท าขึน้  ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได ้

5.5.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ เป็น

ผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผูบ้ริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่  
ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใตห้ลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบไดก้ับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกับอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารและบรษิัทชัน้น าในประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูผลส ารวจค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่มีการจดัท าขึน้ 

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

คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร (CEO) อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ และใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน 
และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.6.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร 
หลักเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรษิัท ทัง้รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ าทกุปี อย่างนอ้ยปีละ 
1 ครัง้  โดยใชแ้นวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย14 มาปรบัใชใ้ห้
เหมาะสมกับลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที่
ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมใหม้ีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของบรษิัทฯ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

หวัขอ้ในการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ (รายคณะ) มีดงันี ้ 
1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชมุคณะกรรมการ  
4) การท าหนา้ที่ของกรรมการ  
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  

 
14 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ, กมุภาพนัธ ์2558 (เอกสารชดุท่ี 1 และชดุท่ี 4) 
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6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  
7) ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิัทไทย  
หวัขอ้ในการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ รายบคุคล (ประเมินตนเอง) มีดงันี ้
1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) การประชมุของคณะกรรมการ 
3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ขั้นตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบรษิัทจะจดัส่งแบบการประเมินดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่านด าเนินการ
ประเมินทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่
ประชมุคณะกรรมการ ทัง้นีส้  าหรบัขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีไดร้บัจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
บรษิัทฯ จะน ามาใชใ้นการปรบัปรุงประสิทธิผลของการท างานของคณะกรรมการ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

5.6.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย 
หลักเกณฑ ์
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็น

ประจ าทกุปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย15 ซึ่งมีหัวขอ้เก่ียวกับ โครงสรา้งและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม 

การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย และบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชดุย่อย ไดใ้ห้
ความส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ 

ขั้นตอน 
บริษัทฯ จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ าทุกปี เพื่อ

ประเมินถึงการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบรษิัทจะจดัส่งแบบการประเมินใหป้ระธานกรรมการบรหิาร
ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการ  

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

ประจ าทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เก่ียวกับ ความเป็นผูน้  า การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ ์การ
วางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงานและ
ความสมัพนัธก์ับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลิตภณัฑ์และบริการ การบริหารความเส่ียงและการ

 
15 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ, กมุภาพนัธ ์2558 (เอกสารชดุท่ี 3) 
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ควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการ และคุณลกัษณะส่วนตวั โดยใชแ้นวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย16 

ขั้นตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด เป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบรษิัทจะจดัส่งแบบการประเมนิดงักล่าวใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ หรือ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ เพื่อท า
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก าหนดความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป 

5.7 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
5.7.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที ่

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 17 โดยจัดใหม้ีคู่มือ
กรรมการ เอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูแ้นะน ากรรมการใหมใ่ห้
ทราบถึงภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้ังใหฝ่้ายจัดการเป็นผูใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ 

5.7.2 แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้บริหำร 
1) คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหฝ่้ายบริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอด

งานต าแหน่งเพื่อเตรียมความพรอ้ม เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผูบ้ริหารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าถึงแผนสืบทอด
ต าแหน่ง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารบัผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่
ส  าคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนใหม้ีโครงการส าหรบัพฒันาผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี  โดยส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวก ใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท 
ตลอดจน ผูบ้ริหารระดบัสงูอื่นๆ ในเรื่อง หลกัการก ากับดแูลกิจการของบรษิัทฯ เพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 

5.8 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหนา้ที่ในการดแูลและควบคมุระบบการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในและ
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบ

 
16 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูยพ์ฒันาการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียน, 2554 
17 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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การควบคมุภายใน การท ารายการระหว่างกนั การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ดแูลดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ ขอ้สรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินการ
ในดา้นต่างๆ โดยรวมใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท  

อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้มีผู้รับผิดชอบในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี  ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ 
2) พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีที่เป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผ่านความเห็นชอบจากส านกังาน กลต. 
3) สอบทานรายงานทางการเงิน  
4) ดแูลดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบรษิัทฯ 
5) จดัท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 
6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 
8) จดัท าหรือสอบทานงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
9) ฝึกอบรมพนกังานหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
10) ปฏิบตัิงานอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย 

5.9 เลขำนุกำรบริษัท  
คณะกรรมการบรษิัท มีนโยบายแต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกั ดงันี ้
1) ให้ค าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบตัิ 
2) จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ ให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้ก าหนดทางดา้น
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) จัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามใหม้ีการปฏิบัติ
อย่างถกูตอ้งตามมติที่ประชมุ 

4) จัดท าและเก็บรกัษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ/ผูถื้อหุน้ และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ   

5) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และรายงานการใหป้ระธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่แก่กรรมการบรษิัทท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหม่  
8) เป็นท่ีปรกึษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุต่างๆ  
9) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัท

มอบหมาย 


