
 

คู่มอืนโยบายการก ากบัดูและกจิการ 
ทบทวนและปรบัปรุงล่าสุด กุมภาพนัธ ์2565 หน้า 1 

คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
คู่มือนโยบำยก ำกบัและดูแลกจิกำร 

บทน ำ 
 
คณะกรรมการบริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ซ่ึงยึดหลกัความเท่าเทียมกนั ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้าง พฒันา
องคก์ร บุคลากร และขบัเคล่ือนกิจการใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สร้างความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงสาธารณชนและสังคม   
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการโดยก าหนดนโยบายและทิศทางส าหรับการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ จดัตั้งระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ ก ากบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้ าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายท่ีวางไว ้เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามจริยธรรมท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ขึ้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหลกัการและแนวทางปฏิบติัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนฉบบั
ล่าสุดปี พ.ศ. 2560  (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการดงักล่าว มาปรับใชใ้นการก ากบัดูแลให้
กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว มีความน่าเช่ือถือส าหรับผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน ให้สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี มีการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และการพัฒนารวมไปถึงลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม อีกทั้ งยงัสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการ
เปล่ียนแปลง  
 
ค าจ ากดัความ 
การก ากับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
น ากิจการไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
การส่ือสารและการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปยงักรรมการ 
ผูบ้ริหาร แลพนกังานทุกระดบั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.cn-thai.co.th และระบบ Internal Web รวมถึงได้บรรจุเป็น



 

คู่มอืนโยบายการก ากบัดูและกจิการ 
ทบทวนและปรบัปรุงล่าสุด กุมภาพนัธ ์2565 หน้า 2 

หลกัสูตรภาคบงัคบัใน e-learning ของบริษทัฯ โดยพนกังานทุกคนจะตอ้งเขา้รับการอบรมและท าแบบทดสอบผ่าน
ระบบ  
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือ
นโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหคู้่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีความทนัสมยัและเหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสามารถยึดเป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ
และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งชดัเจน ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ์และการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการตาม
นโยบาย จรรยาบรรณ แนวปฏิบติัต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดัท าและเปิดเผยแลว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตลอดจนท่ี
จะจดัท าและเปิดเผยต่อไปในอนาคต  
 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ แบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้  
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
6. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเส่ียง 
7. จริยธรรมธุรกิจ  

 

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้โดยทัว่ไป 
คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบในการบริหารงานบริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั ซ่ึงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มี
สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
1.1) สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ และสิทธิในการไดรั้บใบหุน้1.2)  สิทธิในส่วนแบ่งก าไร  / เงินปันผล ของ

บริษทัฯ 
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1.3)  สิทธิในการได้รับขอ้มูลและข่าวสารของบริษทัฯ อย่างเพียงพอและทนัเวลา การได้รับขอ้มูลส าคญัท่ีเป็น
ปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

1.4)  สิทธิในการเขา้ร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ การแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี และเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 
การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้   

1.5)  สิทธิในการเสนอวาระส าหรับการประชุมผู ้ถือหุ้น และการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเป็น
กรรมการของบริษทัฯ  

1.6)  สิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้  
 
ผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ี
เพียงพอส าหรับการตดัสินใจลงคะแนน ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก่้อนวนัประชุม และ/
หรือ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องตระหนักถึงความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น และต้อง
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีละเมิดสิทธิเหล่านั้น  
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือบริษทัฯ มีผลก าไรและสภาพคล่องเพียงพอ หากไม่มีเหตุการณ์
จ าเป็นอ่ืนใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีสาระส าคญั บริษทัฯ 
จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ  หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ ลงมติในกรณีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รวมถึงประกาศการจ่ายเงินปันผล
ในหนงัสือพิมพ ์
 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น 
ในแต่ละปีขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานในปีนั้นๆ ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีแล้วของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบญัชี) หาก
ไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอ่ืนใดและหากการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อย่างมี
สาระส าคญั 
 
ในส่วนของบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทัฯ ยงัไม่ได้ก าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 
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2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิขั้นพื้นฐานและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งน้ี 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นรายย่อย รวมทั้งผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติและผูถื้อหุ้นสถาบนั จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมกนัและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความมัน่ใจว่าสิทธิของผูถื้อหุ้นไดรั้บการคุม้ครองและผูถื้อหุ้น 
ทุกคนจะไดรั้บความเป็นธรรม บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
การประชุมผูถื้อหุน้ 

- บริษทัฯ สนบัสนุนผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
- - ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้ - การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นจะจดัขึ้นภายใน 4 เดือน 

นบัแต่วนัส้ินงวดบญัชี ทั้งน้ีการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกเหนือจากน้ีจะจดัขึ้นเม่ือมีความจ าเป็นตามแต่ละ
กรณี โดยเรียกประชุมน้ีวา่ “การประชุมวิสามญั” 

- ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมโดยค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม รวมถึงการ
เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยอียา่งเพียงพอเพื่ออ านวยความสะดวกในวนัประชุม 

- จดัใหมี้ระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได ้(ในกรณี E-AGM) 
- ในกรณีท่ีเป็นการประชุมทางกายภาพ บริษทัฯ จะเตรียมการต่างๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อ

หุ้นในการมาร่วมประชุม เช่น การจดัเตรียมอาหารวา่ง การบริการแปลภาษาให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งในประเทศและ
ต่างชาติ เป็นตน้ 

ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระส าหรับการประชุมผู ้ถือหุ้น  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความ

เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษทัฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า (หากมี) ก่อนวนั
ประชุม โดยบริษทัฯ จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีชดัเจนใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ก่อนวนัประชุม 1 เดือน   

- หนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ จะดูแลผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยก าหนดดงัต่อไปน้ี 
- จดัส่งหนังสือเชิญประชุมภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนการ

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือเชิญประชุมจะมีขอ้มูลวนัเวลา สถานท่ี และวาระการประชุม เป็นเร่ืองๆ อยา่ง
ชดัเจน พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถว้นเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินคุณภาพ
การจดัประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

- เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและขอ้มูลประกอบการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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- ประกาศหนังสือเชิญประชุมฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านหนังสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัไม่น้อย
กวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

- การมอบฉันทะ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
หรือกรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษทัฯ จะจดัเตรียมขอ้มูลของกรรมการ
อิสระ อาทิประสบการณ์ ท่ีอยู่ การศึกษา การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ การมีส่วนไดเ้สีย
ในวาระท่ีจะมีการพิจารณา เป็นตน้  

- หนังสือมอบฉันทะท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นจะระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนตามท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงตามท่ีตอ้งการไดใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  

- การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น
อย่างน้อย 1 ชัว่โมงล่วงหน้าก่อนเร่ิมประชุม และไดมี้การน าระบบ Barcode มาให้บริการลงทะเบียนและ
ค านวณผลในการลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น และเพื่อความแม่นย  าในการ
นบัคะแนน นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานการตรวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบในรายงานการประชุม 

- เพื่อความโปร่งใสและสามารถอา้งอิงไดใ้นอนาคต คณะกรรมการบริษทัฯ ส่งเสริมให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง
ส าหรับวาระการประชุมท่ีส าคญั เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีมีนยัส าคญั 

การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้  
- ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัฯ จะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทราบ  
- การประชุมจะด าเนินตามล าดบัขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อ

หุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดที้ละคน  
- ระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  

โดยกรรมการท่ีเก่ียวข้องจะตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสม  มีการจดบันทึกข้อซักถามและ
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัจากผูถื้อหุ้น และค าช้ีแจงจากคณะกรรมการ ไวใ้นรายงานการประชุม อีกทั้งตอ้งมีการ
สรุปมติท่ีประชุมอยา่งชดัเจนภายหลงัการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม  

- กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านควรเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถซักถามประธานกรรมการแต่
ละคณะไดโ้ดยตรง 

มติท่ีประชุม 
- การเปิดเผยมติท่ีประชุม บริษทัฯ เปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายหลงัการ

ประชุม โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ  

- รายงานการประชุม บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชัดเจนและครบถ้วน มีการระบุรายช่ือ
กรรมการท่ีเขา้ร่วมหรือลาประชุม บนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการแสดงผล
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คะแนน ประเด็นค าถามค าตอบในท่ีประชุม และสรุปมติท่ีประชุมอยา่งชดัเจนและครบถว้นในแต่ละวาระการ
ประชุม บริษทัฯ จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

- การประสานงาน มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูติ้ดต่อและประสานงานกบัผูถื้อหุน้ 
 
การปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม 
และเสนอช่ือกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ผา่นทางช่องทางต่างๆ รวมถึงเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ โดยแยกบตัรลงคะแนน
เป็นรายบุคคล 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมัน่ใจไดว้า่จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 
 
นโยบายก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน และการรักษาขอ้มูลความลบั (Policy on Confidentiality of Information) 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ขอ้มูลของบริษทัฯ โดยปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใหค้วามส าคญั
ต่อการเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ เช่น ขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น  เป็นต้น กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีโอกาสล่วงรู้ถึงขอ้มูลภายในท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ จะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 
นโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน 
(ก) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเร่ืองการ
ท าธุรกิจแข่งขนักบับริษทัฯ หรือท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  
 
(ข) การดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย/โอน หุ้น และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์น (แลว้แต่กรณี) รายงาน
ดงักล่าวยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
(1) คู่สมรส (2) ผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (3) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และ (4) นิติบุคคลท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี บุคคลล าดบัท่ี (1) – (4) ดงักล่าวรวมเรียกว่า “บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง” โดยรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ (หากมี) ตอ้งน าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส  
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เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้ าหนดห้ามบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ท ารายการซ้ือขาย/โอน หุ้น และ/หรือ 
หลกัทรัพยอ่ื์น (แลว้แต่กรณี) ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ และ 2 วนั หลงั
เปิดเผยงบการเงินดงักล่าวแลว้ และอยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเปิดเผยรายการส าคญัต่อสาธารณะ 

 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ (รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) และ 
 พนกังานฝ่ายบญัชีกลุ่มบริษทั และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในต่างๆ  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร แจง้บริษทัฯ ถึงความตั้งใจทั้งของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนเขา้ท ารายการท่ีจะซ้ือขายหุน้ และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี)  
 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีมีการ
พิจารณาเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองนั้น 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และ/หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีส าคญัดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดยต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกเหนือจากการปฏิบติัตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ก าหนด โดยการท ารายการดงักล่าวจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานเสมือนท ารายการกบั
บุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซ่ึงมีเง่ือนไขเป็นไปตามมาตรฐานทางการคา้ปกติทัว่ไป และตอ้งมีการเปิดเผย
รายละเอียดของรายการ กล่าวคือ มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลและความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี แบบ 56-1 อยา่งครบถว้น  
 

3. กำรค ำนงึถึงบทบำทผู้มีส่วนได้เสีย 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และสนบัสนุนให้มีการร่วมมือกนัระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ การสร้างงาน 
และการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและยัง่ยืน และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศท่ี
จ าเป็น  
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดของบริษทัฯ จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายใน อนัไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ 
คู่ค้า คู่แข่ง และสังคม โดยผูมี้ส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อยื่นข้อร้องเรียน 
ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะรวมถึงการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ หรือแจง้การกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนแนวปฏิบติั
ในการด าเนินธุรกิจ และรวมถึงการกระท าท่ีอาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั  
 
บริษทัฯ จดัให้มีมาตรการส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจน
แจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ท่ีอาจส่อถึงการทุจริตประพฤติมิชอบของพนกังาน หรือผูมี้ส่วน
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ไดส่้วนเสียอ่ืนของบริษทัฯ โดยมีแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี มาตรการในการแจง้เร่ืองร้องเรียน/แนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดอ้ธิบายอยู่ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 
4.1 คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการ

เงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บ
ทราบสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย องคก์รและหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2  สารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งแสดงดว้ยความรอบคอบ ชดัเจนกะทดัรัดเขา้ใจง่ายและโปร่งใส สารสนเทศท่ี
ส าคญัจะตอ้งถูกเปิดเผยตามกฎหมายทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ไม่ท าให้เกิดความสับสนและเขา้ใจผิดต่อผูใ้ช้ 
โดยมีสาระท่ีส าคญัมากกวา่รูปแบบ โดยตอ้งแสดงรายละเอียดเง่ือนไขหรือสมมุติฐานอยา่งครบถว้น 

 4.3  บริษทัฯ จะตอ้งจดัหาช่องทางการกระจายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการเขา้ถึงของผูใ้ชแ้ละไดผ้ล
ลพัธ์ท่ีคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเสียไป 

4.4  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้ งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อส่ือสารกับผู ้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการจะตอ้งสนับสนุนการพฒันาดา้นความรู้และความสามารถของผูบ้ริหารในการ
น าเสนอสารสนเทศและเพิ่มความช านาญดา้นการส่ือสารแก่ผูบ้ริหาร 

4.5  คณะกรรมการบริษทัฯ จะก ากบัใหฝ่้ายบริหารด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใหค้รบถว้นตรงต่อ
ความเป็นจริง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา ทั้งตอ้งมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็น
ประจ าใหเ้ป็นไปตามแผนงานของหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ประจ าปี 

ช่วงระยะเวลาก่อนการเปิดเผยรายงานทางการเงิน (Silent Period for Investor Relations Activities) 
ช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการเปิดเผยรายงานทางการเงิน (“Silent Period” หรือ “Quite Period”) ห้าม “โฆษก” 
ผูท้  าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ พูดคุยถึงผลประกอบการในอนาคตของกลุ่มบริษทัฯ และการคาดการณ์ให้แก่
ส่ือมวลชน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และนกัลงทุน  

5. บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
 
5.1 ภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์  
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูข้บัเคล่ือนหลกัในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดภารกิจ วิสัยทศัน์ คุณค่าขององค์กร แผน  
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ แต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ และบริหารธุรกิจของบริษทั
ฯ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีวางไวแ้ละเป็นไปตาม
กฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
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รวมถึงคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานไดต้ามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลกัจริยธรรม
ธุรกิจ   
 
5.2 โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัฯ  
บริษทัฯ มีคณะกรรมการ 6 คณะ ดงัต่อไปน้ี 
5.2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสาม
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

 บริษทัฯ จะต้องค านึงถึงความหลากหลายท่ีเพิ่มขึ้นของโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นส าคญั เพื่อ
สนับสนุนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีคุณสมบติั
หลากหลายทั้งในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  

 ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่คณะกรรมการบริษทั
ฯ มีการคานอ านาจท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบท่ีมากขึ้น และมีความสามารถท่ีมากขึ้นเพื่อการตดัสินใจได้
อยา่งเป็นอิสระ ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั
ฯ และมีหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการผูจ้ดัการเป็น
ผูน้ าของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษทัฯ ภายใต้กรอบอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการท่ีครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง สามารถไดรั้บสิทธิเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุ้นเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได ้โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ หลงัจากพิจารณาประสบการณ์
ของสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งและความพร้อมของผูส้มคัรท่ีมีประสบการณ์ในท านองเดียวกนั 

 
ความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการ (Board Diversity)  
บริษทัฯ ค านึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้น กรรมการบริษทัฯ จึงมี
คุณสมบติัท่ีหลากหลายทั้งในดา้นเพศ อายุ การศึกษา ทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีใน
การพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบติั ทกัษะผสมผสาน ความหลากหลายของ
ผูส้มคัรใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
 
คุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ 
ก.  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนกฎหมายและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
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ข.  มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสัตย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

ค.  มีความรู้ความสามารถหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงดา้นท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ได้แก่ ธุรกิจการก่อสร้าง การ
วางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ การบญัชี การเงิน กฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ง.  ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน  5 บริษทั (รวมบริษทัฯ) และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งใดๆ ใน
บริษทัคู่แข่งทางธุรกิจก่อสร้างทั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่ไดจ้ดทะเบียน 

จ.  ควรจะผ่านการอบรมและไดรั้บประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง    

ฉ.  อายุไม่เกิน 70 ปี เวน้แต่จะไดข้ยายระยะเวลาเน่ืองจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ จะใชดุ้ลย
พินิจโดยค านึงถึงความพร้อมของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีมีอยู่ เช่น ประสบการณ์ คุณสมบติั และสุขภาพ      

 
กรรมการอิสระ 

คือกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหาร ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ และมี
คุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกัคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ก าหนด  

 
กรรมการอิสระ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งน้ี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระท่ี
เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั หรือไม่เกิน 9 ปี นับแต่วนัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระคร้ังแรก 
เวน้แต่กรรมการอิสระท่านนั้นยงัคงมีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาความ
เป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการอิสระท่ีอยู่เกิน 3 วาระติดต่อกนั และจะตอ้งช้ีแจง
เหตุผลพร้อมผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ หากไดรั้บการร้องขอ 
 

ลกัษณะของกรรมการอิสระ  
 สมาชิกอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระ และมีไม่ต ่ากว่า 3 คน 
 ประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด 

 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

ก.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

ข.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจา้ง/พนักงาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
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เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  (ปัจจุบนัและ
ในช่วงนอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

ค.  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติ
สนิทของกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
อิสระ 

   “ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่า ให้เช่า หรือขายอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั  

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืนใด เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส าคญั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูส้อบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่
จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

ฉ. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

ช. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษทัฯ  และบริษทัย่อย หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในกิจการอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกัน หรือเป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง/พนกังาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือผูมี้อ านาจควบคุม
ในกิจการดงักล่าว 

ซ. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

ฌ.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน  และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแยง้ 

ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือบริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั  
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บทบาท และหนา้ท่ีของกรรมการอิสระ 
1. สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกคร้ัง รวมทั้งตั้งประเด็นค าถามในท่ี

ประชุมเพื่อให้มัน่ใจว่าผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครอง 
และบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

3. มีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจน
อุทิศเวลาและใหค้วามสนใจกบับริษทัฯ 

4. จดัให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเองเป็นประจ าและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ  เพื่อพูดคุย 
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

5. จดัท าหนงัสือยืนยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณี 
ท่ีถูกร้องขอ 

6.  ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งท่ีชดัเจน และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่าวาระท่ี
ก าหนด อย่างไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะหาผูท่ี้มีความเหมาะสมมาแทน อีกทั้งเม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์
ของกรรมการอิสระและความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งน ามาพิจารณา ดังนั้น ณ 
ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งส าหรับกรรมการอิสระเพิ่มเติมนอกจากวาระตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 
กรรมการบริหาร คือ กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษทัฯ โดยปฏิบติังานเต็มเวลาและ
ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจ าจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 

 
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
ปัจจุบนั กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ ไดแ้ก่  

(ก) นายกิริต ชาห์ และ นายอิษฎช์าญ ชาห์ ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ หรือ  
(ข)  นายกิริต ชาห์ และ นายคูชรู คาลี วาเดีย ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ หรือ  
(ค)  นายกิริต ชาห์ หรือ นายคูชรู คาลี วาเดีย ลงลายมือช่ือร่วมกนักบั นายสุรศกัด์ิ โอสถานุเคราะห ์หรือ  
 นายวิเทศ รัตนากร และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
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อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนด รวมทั้งรับผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายของบริษทัฯ 

โดยมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามมติของ 
ท่ีประชุมใหญ่ผู ้ถือหุ้น  รวมทั้ งมีอ านาจกระท าการใดๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  ภายใต้
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองค์กร  มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ กรรมการ
บริษัทฯ แต่ละท่านมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ  และเป็นกลางเพื่อ
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  

2.  มีหน้าท่ีกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการบริหารท าหน้าท่ีแทนใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงมีอ านาจในการก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนับริษทัฯ  

4.  มีอ านาจท่ีจะขายหรือจ านองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ  ของบริษทัฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัฯ 
มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบขอ้พิพาทใดๆ ให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณา 

5. สอบทานและอนุมติัในวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจท่ีส าคญั และจริยธรรมแนวทางปฏิบติัเป็นประจ าทุกปี 
6. พิจารณาและหารือเก่ียวกบักลยุทธ์และทางเลือกต่างๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ เลือกสรรและอนุมติัในประเด็น

ส าคญัท่ีเก่ียวกบัทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบติังาน
ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ รวมถึงสนบัสนุนการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่บริษทัฯ  

7.  ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติั ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ความคืบหนา้ในการ
บรรลุวตัถุประสงค์ และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการก ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8.  ก ากบัดูแลใหมี้การส่ือสาร รวมถึงการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริต
และคอร์รัปชนั  

9.  ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
10. ก ากบัดูแลให้มีระบบการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกได้ 

ท าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิผล 
11. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี รวมถึงดูแลให้มีการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) 
12. ดูแลให้มีระบบท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีการส่ือสารในเร่ืองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน โดย

ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล การจดัการขอ้มูลลบัเพื่อไม่ให้เกิดขอ้มูลร่ัวไหล การรักษา
ความลบัของขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(market sensitive information)  
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13. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างครอบคลุม  และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

14. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหารเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

15. ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี และกลไกท่ีจะสามารถ 
กอบกูฐ้านะการด าเนินงานไดใ้นกรณีบริษทัฯ ประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้พนกังานมีความรู้
ความเขา้ใจในแนวคิดของการบริหารจดัการเงินและความส าคญัของการออมเงิน 

16. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
17. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ตอบขอ้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
 

ประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริษทัฯ  เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ 
กบัฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบั
กรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารนโยบายท่ีก าหนดไว ้ 
 
ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเลือกและแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานกรรมการบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าในคณะกรรมการบริษทัฯ และท าหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ีบทบาทหน้าท่ีของประธาน
กรรมการบริษัทฯ ยงัรวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการปฏิบัติการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีส่วนร่วมโดยตรงกบักรรมการผูจ้ดัการในการตรวจสอบผลการปฏิบติังานและก ากบัดูแลการ
ด าเนินการตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ 
 

อ านาจ บทบาทและหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษทัฯ 
1. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัฯ 
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุมคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และการประชุม  

ผูถื้อหุน้ 
3. อ านวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเปิดเผยและ

สร้างสรรค ์รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในระดบัสูงสุด  
5. ปรึกษาหารือกับกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทัฯ ในการจดัเตรียมหัวขอ้และก าหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ 
6. ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการอาจเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
และอาจไดรั้บมอบหมายให้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด กรรมการ
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ผูจ้ดัการเป็นผูน้ าและหัวหน้าของฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการ รวมถึงน าหลกัการก ากบัดูแลก ากบั
กิจการท่ีดีมาใชท้ัว่ทั้งองคก์รเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ 

 
อ านาจ บทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  

1. การบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะ
ผูบ้ริหาร 

2.  จดัท าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
3.  บริหารจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
4.  รายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงงานระหว่างท าอ่ืนๆ แก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบริษทัฯ  
5.  ดูแลใหแ้น่ใจวา่กรรมการทุกคนไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอเพื่อให้การตดัสินใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
6.  พฒันาและรักษาไวซ่ึ้งประสิทธิภาพการท างานของคณะผูบ้ริหาร ในการผลกัดนักลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษัทฯ และจ้างพนักงานใหม่ท่ีมีความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.  ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
เลขานุการบริษทัฯ  

บทบาทและภาระหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั  
เลขานุการบริษทัฯ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามท่ีก าหนดใน
มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ฉบบั
ปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และมีความซ่ือสัตย์
สุจริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
1. จดัเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
2. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร  
 (ก) ทะเบียนกรรมการ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
 (ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงรายงานประจ าปีของบริษทัฯ   
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4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
5.  ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ต่อ

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชนให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(SEC) และ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 
หลกัเกณฑ์การสรรหา การคดัเลือก และการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ   

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ  
การสรรหากรรมการนั้น บริษทัฯ จะค านึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ ทั้งน้ีการคดัเลือกคณะกรรมการขึ้นอยู่กบั
ความสามารถของผูส้มคัร โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัต่อไปน้ี  
1. พิจารณาผูส้มคัรโดยค านึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ  

ประสบการณ์  ความรู้ความเช่ียวชาญและการอุทิศเวลาของผู ้สมัครโดยมุ่งหวังการสร้างมูลค่าให้กั บ
คณะกรรมการของบริษทัฯ 

2. พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้ า วิสัยทศัน ์จริยธรรมและความซ่ือสัตย ์โดยยดึถือหลกัสูงสุดของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมถึงความทุ่มเทและความสามารถในการอุทิศเวลาใหก้บัการบริหารงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

3. ผูส้มคัรตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน  จ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ  ไม่
เป็นบุคคลท่ีถูกขึ้ นบัญชีด า (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงหน่วยงาน กลต.) หรือเคยถูกตัดสินใน
ความผิดทางอาญา 

4. ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
5. ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ 

- ประกอบกิจการ  หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดชอบ 
ในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ไม่เป็นคู่สัญญา  รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เ สียในท านองเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือเป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเป็นกรรมการ
หรือผูบ้ริหารของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

- หรือกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
6. พิจารณาคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เช่น พิจารณาจากทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ 

ในคณะกรรมการบริษทั 
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กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่มีแนวทางหลากหลายขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 
โดยหลกัการ หากตอ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (มีต าแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจ านวนกรรมการใน
คณะกรรมการบริษทัฯ) จะปฏิบติัตามขั้นตอนในการสรรหา คดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดงัต่อไปน้ี  
 คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและความหลากหลายของกรรมการ  

แต่ละท่านในคณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะนั้น และก าหนดคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีต้องการเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจขององคก์รและเพื่อเติมเตม็คุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
และยงัขาดอยู่ โดยพิจารณาถึงจ านวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมในคณะกรรมการบริษทัฯ และค านึงถึง
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ผ่านช่องทางส่วนตวั  
ของสมาชิกในคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และอาจพิจารณาขอ้เสนอจากผูถื้อ
หุ้น หรืออาจว่าจา้งบริษทัภายนอกในการสรรหา หรืออาจใชฐ้านขอ้มูลกรรมการจากสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

 เม่ือคณะกรรมการสรรหา คดักรองผูส้มคัรแลว้ จะสัมภาษณ์ผูส้มคัรแต่ละท่านท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 
หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาไดน้ าเสนอผูส้มคัรท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาแลว้นั้น 
คณะกรรมการสรรหาอาจใหผู้ส้มคัรดงักล่าวมีการสัมภาษณ์กบัคณะกรรมการบริษทัฯ  

 คณะกรรมการสรรหา น าเสนอช่ือกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้งต่อไป หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ  

 
กระบวนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งส าหรับกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให้ใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยให้
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บ
เลือกเขา้รับต าแหน่งอีกคร้ังได ้โดยมีขั้นตอนการพิจารณากรรมการเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งส าหรับกรรมการท่ี
ออกตามวาระดงัต่อไปน้ี  
 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เช่น การเขา้

ร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 หลงัจากพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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หลกัเกณฑ์การสรรหา/การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี เม่ือพิจารณาสรรหา/แต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 
 ทกัษะ ความรู้ คุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 
 มีภาวะผูน้ าขององคก์ร ความซ่ือสัตย ์และมีวิสัยทศัน์ 
 ต้องไม่เป็นบุคคลท่ีถูกขึ้ นบัญชีด า (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผิดทางอาญา 
 หลงัจากการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะน าเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาและอนุมติั 
 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
5.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นคณะกรรมการชุด
ยอ่ย โดยท่ีสมาชิกของกรรมการชุดยอ่ยน้ีจะเรียกวา่ กรรมการบริหาร (สมาชิกคณะกรรมการบริหาร) 
คุณสมบติัของกรรมการบริหาร (กรรมการชุดยอ่ย) 
ก. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนกฎหมายและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
ข. มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริหาร ดว้ยความ

รอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริหาร 
อยา่งสม ่าเสมอ 

ค. มีความรู้ความสามารถในดา้นท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับการด ารงต าแหน่งในฐานะผูบ้ริหารระดบัสูง 
ง. ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 3 บริษทั (รวมบริษทัฯ) และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งใดๆ ใน

บริษทัคู่แข่งทางธุรกิจการก่อสร้าง และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งในระดบัผูบ้ริหารท่ีท างานเตม็เวลา 
จ. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลกัสูตร  Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ฉ. อายุไม่เกิน 70 ปี เวน้แต่จะไดข้ยายระยะเวลาเน่ืองจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ จะใชดุ้ลย

พินิจโดยค านึงถึงความพร้อมของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีมีอยู ่เช่น ประสบการณ์ คุณสมบติั และสุขภาพ 
 
บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดยอ่ย) 
1. คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 414 ไดเ้พิ่มเติมขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 มีอ านาจในการซ้ือขาย อสังหาริมทรัพย ์เคร่ืองจักร และสินทรัพยใ์ดๆ เพื่อด าเนินงานตามปกติธุรกิจของ

บริษทัฯ รวมถึงการให้การค ้าประกันทรัพยสิ์น การบริหารจัดการทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดไว ้ 
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 มีอ านาจในการขอสินเช่ือกูย้ืมเงินในรูปแบบต่างๆ กบัธนาคาร สถาบนัการเงินทุกแห่ง และหน่วยงานอ่ืนๆ 
รวมถึงอ านาจในการเจรจาต่อรองขอ้ตกลงในการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ตลอดจนการน าหลกัทรัพยต์่างๆ ของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 มีอ านาจในการอนุมติัการจ่ายเงินล่วงหน้า เงินมดัจ า และการให้กูย้ืมเงิน โดยจะตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 มีอ านาจในการด าเนินการท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื่อการเปิดบญัชี แต่งตั้งผูมี้อ านาจลงนาม
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพื่อการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

2. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจท าความตกลงหรือท าสัญญาผูกพนับริษทัฯ รวมถึงการเสนอราคาและการประมูล 
การเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้ เพื่อการใหก้ารบริการดา้นก่อสร้าง การจดัหาวสัดุและบริการอ่ืนๆ การเขา้ท าสัญญากบั
บริษทัคู่คา้ทุกประเภท โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานั้นจะตอ้งอยู่ในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
ใหไ้ว ้และจะตอ้งใหมี้กรรมการบริหารสองคนลงนามและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ     

3. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจกระท าการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

4. คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการท่ีคณะกรรมการ
บริหารไดด้ าเนินการลงไปในหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ดี ส าหรับประเด็นท่ีเก่ียวกับนโยบายของ
บริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยัต่อธุรกิจของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ ตอ้งกระท าให้เป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ทั้งน้ีรวมถึงเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น
รายเร่ืองหรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้เสนอเพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก่อน 

5. จดัท าและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงิน และนโยบายหลกั น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

6. พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางการมอบอ านาจ  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่าย ลงมาถึงระดบั
ผูจ้ดัการอาวุโส  

8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหน้าในการ
ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

9. ติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความจ าเป็นในแต่ละคร้ัง ตามอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
10. จัดท า ทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง รวม ถึงดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบหรือ

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
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11. จัดท า ทบทวนนโยบายและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงแนวทางในการด าเนินการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

12. พฒันาและด าเนินการให้มีระบบต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบั
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนัเพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รในการต่อตา้น
คอร์รัปชนั  

 
5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
กลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ  อย่างเป็นอิสระในการด าเนินกิจการตามกฎระเบียบและค าแนะน าตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีหน้าท่ีให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้และ
โปร่งใส สนับสนุนการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ตลอดจนท าหน้าท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการบริหารจดัการความเส่ียงและระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทั้งน้ีเพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 ตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 340 โดยท่ีต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 404 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2556 มีมติให้เปล่ียนแปลงช่ือของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  ทั้งน้ี
เน่ืองจากบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นไดร้วมหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการอยู่แลว้ 
และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้มุ่งเน้นในการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละพฒันาการก ากบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง  
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 

1) ตอ้งมีจ านวนสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน โดยทุกรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2) ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
3)  มีเลขานุการ  ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีช่วยเหลืองานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
 
คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
ก. ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ข. สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ง. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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จ. แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน
และการบริหารงานของบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันและ  2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 

ฉ. ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
ช. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ซ. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจา ก

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

ฌ. มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 
ญ. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์

ทางดา้นบญัชีหรือการเงินอยา่งเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 
บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัท าอย่างถูกตอ้งและมีการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น 
2. สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และเสนอแนะการปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของ

สากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
5.  สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
6.  คดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ภายนอก ให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และสามารถท่ีจะหารือเร่ืองส าคญัได้
อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จะตอ้งประชุมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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7.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเป็นรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
ฯ และมีการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

8.  ดูแลและรับเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส่งถึงคณะกรรมการบริษทัฯ และหากไดรั้บแจง้เร่ืองการ
ตรวจพบพฤติกรรมอนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคล 
ไดก้ระท าความผิดตามมาตรา 89/25 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ. ศ. 2551 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการตอ้งรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานและผูส้อบ
บญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

9.  สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการเป็นปกติปีละคร้ัง เพื่อให้ทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ 

11. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายและดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ  

 
5.2.4 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วย
คณะกรรมการบริษทัฯ อย่างเป็นอิสระในการน าเสนอหลักเกณฑ์และการก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารระดับสูง และน าเสนอค่าตอบแทนต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพื่อให้การปฏิบติั
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ภายใต้การน าเสนอค่าตอบแทนท่ีจัดท าโดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่มีอ านาจในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย แต่จะน าค่าตอบแทนดงักล่าวเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอ้นุมติั
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556  
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

1)  ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 คนเป็นสมาชิก  
2)  สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 
3)  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
4)  สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีนอกเหนือจาก (2) และ (3) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

(ไม่ไดเ้ป็นพนกังานของบริทฯ)   
5)  ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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คุณสมบติัของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ก. ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ  บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั 
ข. แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และในปัจจุบนัไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้ง

ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ 

ค. ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

ง. ไม่ใช่ผูท่ี้ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
จ. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษทัฯ โดยไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ยหรือบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 
บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี  
1. ก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ดัการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูง และน าเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
2. น าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อรับ

ค าแนะน า และแสดงความเห็น และเสนอความเห็นดงักล่าวเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
3. ให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับค่าตอบแทนของบริษทัต่างๆ  ในประเทศไทยและต่างประเทศ  และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  
4.  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
5. จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมา และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  
 
5.2.5 คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา  ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ  
อยา่งเป็นอิสระในการน าเสนอหลกัเกณฑแ์ละการก าหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การสรรหาและ 
การคดัเลือกผูบ้ริหารระดับสูง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาขอ้เสนอและตดัสินใจในการ
รับรอง หรือยกเลิก หรือแก้ไข เพื่อน าเสนอและขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นส าหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา 

1)  ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 คนเป็นสมาชิก  
2)  สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ 
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3)  ประธานกรรมการสรรหา ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
4)  ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธานกรรมการสรรหา หรือสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา 

 
คุณสมบติัของกรรมการสรรหา 
มีคุณสมบติัเดียวกนักบักรรมการอิสระ 
 
บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. ก าหนดแนวทางในการสรรหาคดัเลือก แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

ฯ 
2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 
3. น าเสนอรายช่ือผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. ให้ความช่วยเหลือ แนะน าในการด าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของกรรมการตามความต้องการของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
5. จดัท ารายงานเก่ียวกบัแนวโน้มและขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัในการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
6.  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมา และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  
 

5.2.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหาร
ความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ  อย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบ  ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้อนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2556  
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1)  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน 
2)  ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3)  มีเลขานุการซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีช่วยเหลืองานของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
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คุณสมบติัของกรรมการบริหารความเส่ียง 
ก. ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
ข. สมาชิกอยา่งนอ้ย 1 คนในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 
บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. ก าหนดความเส่ียงของบริษทัฯ จากสภาพแวดลอ้มของกิจการ 
2. ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. ก าหนดนโยบายและแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ตลอดจนให้ค าแนะน าเก่ียวกบั

กรอบการควบคุมภายใน 
5. รายงานความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมถึงสถานะความเส่ียง แนวทางในการจดัการความเส่ียง ความคืบหน้า 

และผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 
6. ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสานงานเก่ียวกบัความเส่ียง และการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากบัดูแลกิจการ 
7. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
8. จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมา และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  
 
หลกัเกณฑแ์ละการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
กรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัประจ าปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งอาจ
ได้รับการเลือกตั้ งใหม่ได้ และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน  3 วาระ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั   
 
คณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และใหมี้วาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษทัฯ   
 
กรรมการอิสระ ก าหนดใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 
ปี นับจากวนัไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก และในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมอิสระนั้นให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการตอ้งพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นต่อธุรกิจ ความยากง่ายในการหา
บุคคลท่ีเหมาะสมมาทดแทน 
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ข) การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยปกติอย่างน้อย  6 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้า

ตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ทั้งน้ีประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
จะร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเขา้ประชุมตามความส าคญัและจ าเป็น  ในการประชุมแต่ละคร้ังจะมีการก าหนด
วาระการประชุมอยา่งชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า 

 ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น
หรือเร่งด่วน  

 เลขานุการบริษทัฯ จดัท าตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละคร้ัง เลขานุการบริษทัฯ จะแจง้ให้
กรรมการแต่ละท่านทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการในคร้ังต่อไป 

 กรรมการบริษทัฯ ตอ้งอุทิศเวลาและความทุ่มเทให้แก่บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ 

 ในท่ีประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีจัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอข้อมูลการ
บริหารงาน รวมถึงการพิจารณาไตร่ตรอง การสอบถาม และการอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญั  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางห้ามกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจ โดยปกติแลว้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะออกไปจากท่ีประชุม และกลบัเขา้
มาในท่ีประชุมอีกคร้ังเม่ือเร่ืองดงักล่าวไดมี้การพิจารณาเสร็จส้ินแลว้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ังจะตอ้งมีการจดบนัทึกการประชุม และจดัท ารายงานการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี 
เลขานุการบริษัทฯ เป็นผูจ้ัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผูท่ี้เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได ้

 กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร (กรรมการท่ีไดเ้ป็นพนกังานของบริษทัฯ) สามารถจดัการประชุม
ระหวา่งกนัเองเพื่อปรึกษาหารือในเร่ืองการบริหารและผลการปฏิบติังานของกรรมการบริหาร โดยจะตอ้งแจง้
ผลการประชุมใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน 

 
การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ใหมี้การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี 
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องคป์ระชุม 
องค์ประชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีอย่างน้อยจ านวน 2 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการ
บริษทัฯ ทั้งหมด อยา่งไรก็ดี ในกรณีฉุกเฉิน องคป์ระชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ สามารถเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ ได ้ 

 
ค) การแยกต าแหน่งระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีการก ากบัดูแล และความโปร่งใสของการด าเนินงานภายใน ต าแหน่งและอ านาจ
หน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  จะไดรั้บการแบ่งแยกไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารงานตามนโยบาย  
 
ง) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและ
เขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
อย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการบริษทัฯ ทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 การปฏิบติัต่อกรรมการใหม่ 
เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ประวติับริษทัฯ และ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ พร้อมทั้ งจัดให้มีเอกสารส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่เพื่อ
ประกอบการท าหน้าท่ี อนัไดแ้ก่ หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทัฯ และรายงานประจ าปีเล่มล่าสุดของบริษทัฯ 
ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อ านาจอนุมติั และขอ้หา้มการกระท าของกรรมการบริษทัฯ ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง การซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  
 
จ) หลกัเกณฑค์่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูใ้ห้แนวทางในการก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยให้สอดคลอ้งกบัฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ โดยท่ี
จะต้องสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษทัจดทะเบียนทัว่ไปและบริษทัฯ จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมี
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
1. ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ และน าเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
2.  ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  เป็นเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน

และเงินรางวลัประจ าปี ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  
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3.  ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง จะเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดย
จะจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินรางวลัประจ าปี รวมถึงผลประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ เช่นเดียวกบัพนักงาน อนั
ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์เก่ียวกบัค่ารักษาพยาลและประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ เป็นตน้  

5.  หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และสามารถ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนทัว่ไปและบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ 
โดยให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั  ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบติังานรายบุคคล เปรียบเทียบกบัดชันีตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้
อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส ยติุธรรมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ฉ) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการฯ) ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลงานตนเองเป็นประจ า
ทุกปี โดยมีหัวขอ้หลกัในการประเมินท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใชเ้ป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ  
 
เลขานุการบริษทัฯ จะจดัส่งแบบการประเมินดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่านเพื่อท าการประเมินผลการปฏิบติังาน  
และรวบรวมน าผลการประเมินเสนอต่อประธานกรรมการ เพื่อน าไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จะน ามาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการท างานของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแสดงผลการประเมินไวใ้นรายงานการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี  
 
การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
บริษทัฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ัดการ ซ่ึงมีแนวทางในการประเมินเป็นไปตามท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีทบทวนเป้าหมาย หลกัเกณฑก์าร
ปฏิบติังาน ติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี โดยส่วน
หน่ึงเป็นการพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาน าหัวขอ้
ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของ
กรรมการผูจ้ดัการในอนาคตอนัใกล ้  
 
กรรมการผูจ้ดัการ มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ  ซ่ึงเป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน โดยจะพิจารณาจากตวัก าหนดดัชนีช้ีวดั
ความส าเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยทุธ์และเป้าหมาย โดยติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินผลการ
ปฏิบติังานเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดขึ้นเป็นประจ าในแต่ละปี 
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ช) แผนพฒันาการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) 
บริษทัฯ มีการด าเนินการเก่ียวกบัแผนพฒันาการสืบทอดต าแหน่งงานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมดา้น
ก าลงัคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ีเหมาะสม และเพื่อคดัเลือกและ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งงานท่ีเป็นต าแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ของบริษทัฯ 
อนัไดแ้ก่ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ หรือของสายงาน หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัในโครงสร้างการบริหาร
จดัการ หรือต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเป็นต าแหน่งงานท่ีตอ้งการทกัษะเฉพาะดา้น มีความช านาญเชิงลึก 
หรือยากแก่การทดแทน เช่น กรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายก่อสร้าง และผูบ้ริหาร
สูงสุดฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
บริษทัฯ จดัใหมี้ล าดบัชั้นของผูส้รรหาและน าเสนอบุคคลท่ีจะมาสืบทอดต าแหน่งงาน และผูมี้อ านาจในการให้ความ
เห็นชอบกับผูท่ี้จะมาสืบทอดต าแหน่งงาน  ซ่ึงส าหรับต าแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ ผูส้รรหาและ
น าเสนอจะเป็นคณะกรรมการสรรหา หรืออาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั
ฯ เป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการสรรหา  กรรมการบริษทัฯ กรรมการ
ผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของสายงาน ในขณะท่ีผูมี้อ านาจในการใหค้วามเห็นชอบอาจเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการสรรหา กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของสายงาน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัล าดบัชั้นของต าแหน่งงานท่ี
จะมีการสืบทอดนั้น ๆ 
 
แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (กรณีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได)้ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ในกรณีกรรมการ
ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
 

6. นโยบำยกำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  และมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายซ่ึงองค์กรตอ้งเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนทาง
ธุรกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของบริษทัฯ  
 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีผลบงัคบัใชส้ าหรับการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในทุกระดบัและ
ในทกุกิจกรรมการปฏิบติังานต่าง อยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร โดยก าหนดให ้
1. คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) มีบทบาทและหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงของธุร กิจ ให้ค าแนะน าและให้การสนับสนุนแก่ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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2.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีบทบาทและหน้าท่ีในการทบทวนและอนุมติั
นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ก ากบัดูแลโครงสร้างและกระบวนการการบริหารความเส่ียง  รวมถึง
ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯ  ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง  แต่งตั้ ง และมอบหมาย
ต าแหน่งผูจ้ดัการความเส่ียง (Risk Manager) และผูป้ระสานงานความเส่ียง (Risk Champion) 

3.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ (Management) มีบทบาทส าคญัในการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาบรรจุเป็นส่วนหน่ึง
ในการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ กระบวนการปฏิบติังานและกิจกรรมการก่อสร้าง รวมทั้งให้การสนบัสนุนแก่
พนักงานภายใต้บังคับบัญชาเพื่อให้น าระบบการบริหารความเส่ียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมถึงมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานและจดัการกบัความเส่ียงเป็นประจ า 

4.  ผูจ้ดัการความเส่ียง (Risk Manager) มีบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการจดัท า ปรับปรุงนโยบายและกรอบ
การบริหารความเส่ียง รวมถึงส่ือสารให้ค าแนะน าเก่ียวกบัระบบการบริหารและการรายงานความเส่ียงให้กบัทุก
หน่วยงาน และหน่วยงานก่อสร้าง ผูจ้ดัการความเส่ียงจะติดตามความกา้วหนา้ของกระบวนการบริหารความเส่ียง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อบริษทัฯ 

5.  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ (Audit and Corporate Governance Committee) มีบทบาทในการ
รับทราบผลการประเมินและการบริหารความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูจ้ดัการความเส่ียง 
พร้อมใหค้ าแนะน าในประเด็นความเช่ือมโยงของระบบการบริหารความเส่ียงกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ  

6.  ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor) มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแก่ผูจ้ดัการความเส่ียง   ผูป้ระสานงานความ
เส่ียงในเร่ืองของความเส่ียงและการควบคุมภายใน ร่วมทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง ด าเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมของบริษทัฯ รวมถึงน าผลการระบุประเมินความ
เส่ียงไปประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบภายใน (Risk-based Audit) 

 
กระบวนการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งบริษทัฯ โดยมีขั้นตอนการบริหารความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
1.  ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ 
2. ก าหนดกลยุทธ์ วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ท่ีชดัเจนโดยผูบ้ริหาร และทบทวนโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ

น าไปก าหนดแผนกลยทุธ์ โครงการกิจกรรมทางธุรกิจทัว่ทั้งบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 
3. ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  ภายใตก้รอบการบริหาร

ความเส่ียงของบริษทัฯ โดยประเมินความเส่ียงในดา้นโอกาสท่ีจะเกิด (Risk Likelihood) ระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Risk Impact)  
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4. ระบุและประเมินแนวทางปฏิบติั รวมถึงการควบคุมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียง  ภายใต้
กรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยประเมินการควบคุมในด้านประสิทธิผล  (Control Effectiveness) 
และความครอบคลมุ (Control Coverage) 

5. ก าหนดรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ ท่ีใชใ้นการตอบสนองต่อความเส่ียง โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียง ระดบัการ
ควบคุม เทียบกับระดับความเส่ียงและการควบคุมท่ียอมรับได้ (Risk Appetite and Control Acceptable Level) 
รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น เพื่อจดัท าเป็นแผนการบริหารจดัการความเส่ียงในระดบับริษทัฯ  หรือเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของฝ่ายงาน ส่วนงานหรือโครงการ ดูแลติดตาม รายงานประสิทธิผลของกระบวนการ ระบบต่างๆ ท่ีใชใ้น
การบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจ า 
ภายใตก้รอบการรายงานความเส่ียงท่ีก าหนด โดยรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ 

 
ปัจจุบนับริษทัฯไดแ้บ่งประเภทความเส่ียงท่ีส าคญัๆ ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความเส่ียงทางดา้นการตลาด (Marketing Risk)  
2. ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operation Risk)  
3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk)  
4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) 
5. ความเส่ียงดา้นการควบคุม (Controlling Risk) 

 

7. จริยธรรมธุรกจิ 
  
คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบในการจดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามมัน่ใจวา่กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ไดด้ าเนินไปใน
ลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีดี และใหมี้การจดัท าแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ
และประกาศให้พนักงานทุกคนทราบกนัโดยทัว่หน้า โดยขอ้ปฏิบติัทางจริยธรรมควรมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อให้ทนักบัความตอ้งการของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเปล่ียนไป ทั้งน้ีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั
ของบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ รวมถึงพนักงานทุกคนของบริษทัฯ จะได้รับเอกสารเก่ี ยวกบั
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน และถือเป็นกรอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ       
 
 


