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สารจากคณะกรรมการบริษทั 
*************************************************************************************************************** 
  

 คณะกรรมการบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการ 
โดยมคีวามเชื�อมั �นเป็นอย่างยิ�งว่า การดําเนินธุรกจิภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการจะส่งผลให้การดําเนินงานของ
บรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ผูถ้อืหุน้เกดิความไวว้างใจและมั �นใจในการลงทุนกบับรษิทั สามารถสรา้งมูลค่าเพิ�ม
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทาํใหบ้รษิทัมกีารเจรญิเตบิโตอย่างมั �นคงและยั �งยนืในระยะยาวต่อไป 
 

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการฉบบันี�ขึ�น โดยยดึหลกัการกํากบัดูแลกจิการ
สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2555 และหลกัเกณฑ์โครงการ
สาํรวจการกํากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยของสถาบนักรรมการบรษิทัไทยเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย
และข้อพึงปฏิบัติซึ�งสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการสากลของ The Organization for Economic Co-
Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัใชย้ดึถอืเป็นแนวปฏบิตัใินการดําเนินงานภายใต้ความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย
เพื�อการบรรลุสูค่วามสาํเรจ็ร่วมกนั 
 

 คณะกรรมการบรษิทัหวงัเป็นอย่างยิ�งว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัจะนํานโยบายการกาํกบัดแูล
กจิการฉบบันี�ไปปฏบิตัเิพื�อประโยชน์ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั และเพื�อใหก้ารพฒันาการกํากบัดูแลกจิการดําเนินไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเนื�อง คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามปรบัปรุงแกไ้ขเพิ�มเตมินโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ
ใหม้คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างสมํ�าเสมอ โดยคํานึงผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้ือ
หุน้โดยรวม 
 

 ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัไดท้บทวนและอนุมตัปิระกาศใชน้โยบายการกํากบัดูแลกจิการฉบบันี�เมื�อวนัที� 24 
กุมภาพนัธ ์2558   
 
 
 

         คณะกรรมการบรษิทั 

        บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
         24 กุมภาพนัธ ์2558 
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ส่วนที; 1 : นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 
*************************************************************************************************************** 
 

 การกํากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) หรอืบรรษทัภบิาลตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย คอื ระบบที�จดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผู้
ถอืหุ้น เพื�อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นําไปสู่ความเจรญิเติบโตและเพิ�มมูลค่าใหก้บัผูถ้ือหุ้นในระยะยาว โดย
คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื�นและสังคมโดยรวมประกอบ ทั �งนี�  การกํากับดูแลกิจการยึดหลักการสําคัญตามหลัก
มาตรฐานสากล ดงัต่อไปนี� 
 

 Accountability  ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าที� 
 Responsibility  ความสาํนึกในหน้าที�และปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยขดีความสามารถและประสทิธภิาพที� 

เพยีงพอ 
 Equitable Treatment  การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั 
 Transparency  ความโปร่งใสในการดาํเนินงานที�สามารถตรวจสอบไดแ้ละมกีารเปิดเผยขอ้มลู 

อย่างโปร่งใสแก่ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 
 Vision   การมวีสิยัทศัน์ในการสรา้งมลูค่าเพิ�มใหแ้ก่กจิการในระยะยาวและสนองภารกจิ 

โดยไม่ทาํลายขดีความสามารถในระยะสั �น ซึ�งการเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มมลูค่าใดๆ  
นั �นจะตอ้งเป็นการเพิ�มความสามารถในทุกดา้นเพื�อการแขง่ขนั 

 Ethics   การสง่เสรมิพฒันาการกาํกบัดแูลและจรรยาบรรณที�ดใีนการประกอบธุรกจิ 
 

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการฉบบันี�จดัทาํขึ�นเพื�อเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั
ยดึถอืปฏบิตัใินการทาํหน้าที�ของตนต่อบรษิทัและต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม คณะกรรมการบรษิทัพงึตระหนกัถงึบทบาท
ในการเป็นตวัอย่างที�ด ีเสริมสร้าง ผลกัดนั สนับสนุน และปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนในบรษิัทยึดหลกัการกํากบัดูแล
กจิการในการปฏบิตัหิน้าที�ของตนเองอย่างเตม็ขดีความสามารถเพื�อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัใหเ้พิ�มสงูขึ�น 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั แบ่งเนื�อหาออกเป็น 5 หมวด ดงันี� 
 

1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2) การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
3) บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   

 
หมวดที; 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
 

บรษิัทตระหนักและให้ความสําคญัถึงสทิธขิองผู้ถือหุ้นจงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รบัสทิธขิ ั �นพื�นฐานต่างๆ 
ไดแ้ก่ สทิธใินการซื�อ ขาย หรอืโอนหุน้ที�ตนถอือยู่อย่างอสิระ สทิธใินการไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรของบรษิทัอย่างเท่าเทยีม 
สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา ในรปูแบบที�เหมาะสมต่อการตดัสนิใจ สทิธใินการ
เขา้ร่วมประชุมเพื�อใชส้ทิธอิอกเสยีงในที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อแต่งตั �งหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตั �งผูส้อบบญัช ีและเรื�อง
ที�มผีลกระทบต่อบรษิทัตามที�กฎหมายกําหนด เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอื
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บรคิณห์สนธ ิการลดทุนหรอืเพิ�มทุน และการอนุมตัิรายการพเิศษ เป็นต้น ทั �งนี� ผู้ถือหุ้นทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตาม
จํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสทิธิออกเสยีงหนึ�งเสยีงและไม่มหีุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื�น 
นอกจากนี� บรษิทัยงัไดก้าํหนดแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้เพิ�มเตมิไวด้งันี� 

 

1. การประชุมผูถื้อหุ้น 
 

1) สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
2) จัดทําหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยระบุสถานที� วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของ

คณะกรรมการ รวมทั �งขอ้มูลสาํคญัที�จําเป็นต่อการพจิารณาไวอ้ย่างชดัเจน โดยละเวน้การกระทําใดๆ ที�เป็น
การจาํกดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั 

3) จดัใหม้กีารประชุมในสถานที�ที�สะดวกต่อการเดนิทาง มขีนาดเพยีงพอต่อการรองรบัจํานวนผู้ถอืหุน้ที�จะเขา้
ร่วมประชุม โดยละเวน้การกระทาํใดๆ ที�เป็นการจาํกดัสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสยีงลงคะแนน
ของผูถ้อืหุน้  

4) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัจะเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธดิงักล่าว
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

5) ผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้บุคคลที�เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือ
กรรมการอสิระของบรษิทัที�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นผูร้บัมอบอํานาจเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบ
ฉันทะตามรูปแบบที�กระทรวงพาณิชย์กําหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั 

 

2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
 

1) จดัใหม้เีจา้หน้าที�รบัลงทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 2 ชั �วโมง รวมทั �งจดัใหม้กีารนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการนําเสนอขอ้มูล การตรวจนับคะแนน 
จดัให้มกีารบนัทกึเทปบรรยากาศการประชุมตั �งแต่ต้นจนจบตลอดการประชุม ทั �งนี� เพื�อให้การดําเนินการ
ประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

2) คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัช ีที�ปรกึษาทางดา้นกฎหมายตอ้งเขา้
ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครั �ง เพื�อรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัและรบัฟังความคดิเหน็ ตลอดจนตอบขอ้
ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้ง  

3) ในกรณีที�วาระการประชุมนั �นมกีารพจิารณาหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั �งกรรมการ บรษิัทจะจดัให้มกีาร
เสนอชื�อและลงมตเิป็นรายบุคคล 

4) จดัใหม้บีุคคลที�เป็นอสิระทําหน้าที�เป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �ง
เปิดเผยใหท้ี�ประชุมทราบและบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงมติทุกวาระ ทั �งนี� เพื�อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

6) ประธานในที�ประชุมจะจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็
และตั �งคาํถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัได ้

7) ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุมภายหลงัเริ�มการประชุมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่างการ
พจิารณาและยงัไม่ไดล้งมต ิ
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3. การจดัทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุ้น 
 

1) เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนเสยีงผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัก่อนเวลา 9.00 น.ในวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 

2) จดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้โดยบนัทกึรายชื�อพรอ้มตําแหน่งของกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมและกรรมการ
ที�ลาประชุม รายชื�อผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนเริ�ม
การประชุมตามวาระ สรุปสาระสาํคญัของเรื�องที�เสนอต่อที�ประชุม ประเดน็คาํถาม – คาํตอบ รวมทั �งบนัทกึผล
การลงคะแนนเสยีงไวอ้ย่างชดัเจน โดยระบุคะแนนเสยีงที�เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงในทุกๆ วาระ
ที�ตอ้งมกีารลงคะแนนเสยีง 

3) เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
เวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มทั �งนําส่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 
วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

หมวดที; 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

เพื�อเป็นการสรา้งความมั �นใจว่า ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตัแิละไดร้บัการปกป้องสทิธพิื�นฐานอย่างเท่า
เทยีมกนั บรษิทัจงึไดก้าํหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี� 
 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 
  

1) จดัทําหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษที�แจ้งกําหนดการประชุม พร้อมระเบยีบ
วาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 28 วนั  

2) ลงประกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพเ์พื�อบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมต่อเนื�อง
เป็นเวลา 3 วนั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

3) ก่อนเริ�มการประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจะแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใช้ในการประชุม ขั �นตอนการออกเสยีงลงมติ 
รวมทั �งสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 
 

1) สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเพิ�มเตมิหรอืเสนอชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั �งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัสิ�นสดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืน โดยบรษิทัจะเผยแพร่หลกัเกณฑก์าร
ใชส้ทิธดิงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

2) ดําเนินการประชุมโดยเรยีงลําดบัวาระการประชุมตามที�ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้น ไม่มกีารสลบั
วาระหรอืเพิ�มวาระการประชุมอื�น (วาระจร) ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณานอกเหนือไปจากที�ระบุไวใ้นหนงัสอื
เชญิประชุม 

3) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
 

กําหนดให้มนีโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้มูลภายในเพื�อป้องกนัมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงานในส่วนงานที�
เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวนําขอ้มูลภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอื
นําไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื�นในทางมชิอบ นอกจากนี� กรรมการและผู้บรหิารตามประกาศของสํานักงาน 
ก.ล.ต.มหีน้าที�ต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการเป็นประจํา ทั �งนี� นโยบายดงักล่าวให้ทุกคนใน
บรษิทัยดึถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัและจดัใหม้กีารตดิตามผลอย่างสมํ�าเสมอ 
 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
 

 กําหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนได้เสยี รวมทั �งผู้เกี�ยวข้องก่อนการ
พจิารณาในวาระที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัท ทั �งนี� เพื�อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการเพื�อประโยชน์โดยรวมของบริษัท นอกจากนี� กรรมการและผู้บริหารที�ส่วนได้เสยีกบัธุรกรรมที�ทํากบั
บรษิทัตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักล่าว ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามขั �นตอนหรอืมาตรการการอนุมตักิารทํา
รายการระหว่างกนัของบรษิทั 
 

หมวดที; 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ในระบบการกํากบัดูแลกจิการมผีูส้่วนไดเ้สยีที�สําคญัหลายกลุ่ม ประกอบดว้ย พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่ค้า 
คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี� ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ดงันั �น บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มโดย
คํานึงถึงสทิธิของผู้มสี่วนได้เสยีดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�มีกบับรษิัท ไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการ
ละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทั �งจะสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีในการเสรมิสรา้งผลการดาํเนินงานของ
บรษิทัเพื�อสรา้งความมั �นคงอย่างยั �งยนืใหก้บับรษิทั โดยบรษิทัไดก้าํหนดแนวปฏบิตัทิี�สาํคญัไวด้งันี� 

 

1) จดัใหม้คีู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิและประกาศใชเ้พื�อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนได้
รบัทราบและถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั โดยเนื�อหาภายในระบุถงึนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละ
กลุ่มไวอ้ย่างชดัเจน  

2) กําหนดใหม้กีระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้ร้องเรยีนของผู้มสี่วนไดเ้สยี โดยจะเปิดเผย
กระบวนและช่องทางในเวบ็ไซตห์รอืรายงานประจาํปีของบรษิทั  

3) กําหนดใหม้กีลไกการคุม้ครองสทิธขิองผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบรษิัทในประเดน็เกี�ยวกบัการทําผดิ
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง หรือการประพฤติผิด
จรรยาบรรณผ่านกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดโ้ดยตรง 

4) กาํหนดใหม้มีาตรการชดเชยในกรณีที�ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธติามกฎหมาย
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

หมวดที; 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารควบคุมและกาํหนดมาตรการในการ
เปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที�ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเพยีงพอผ่านช่องทาง
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ต่างๆ เช่น ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบรษิทั แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 
56-1) รายงานประจาํปี เป็นตน้ 
 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
 

1) รายงานผลการปฏบิตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสี�ยง และนโยบายเกี�ยวกบัการดูแลสิ�งแวดลอ้มและสงัคมที�คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว้
โดยสรุป รวมทั �งกรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวได ้พรอ้มดว้ยเหตุผลไวใ้นรายงานประจาํปีและ
เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

2) จดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจาํปี 

3) จดัทาํคาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื�อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทั �งนี� เพื�อใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี�ยนแปลง
ที�เกดิขึ�นกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทในแต่ละไตรมาสได้ดยีิ�งขึ�น นอกเหนือจากขอ้มูล
ตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

4) เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื�นที�ผูส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวใ้นรายงานประจาํปี 
5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครั �งของการประชุมและ

จาํนวนครั �งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา 
6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละท่าน รวมทั �งรปูแบบหรอืลกัษณะ

ของค่าตอบแทนดว้ย ทั �งนี� ใหร้วมถงึค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทั
ย่อยดว้ย 

 

2. ผูมี้หน้าที;เปิดเผยข้อมูล 
 

1) ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ หรอืผูท้ี�ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�เปิดเผยข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และบุคคลทั �วไปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที�อาจส่งผลกระทบต่อการ
เปลี�ยนแปลงผลการดําเนินงานที�สาํคญัของบรษิทั โดยการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทันั �นตอ้งอยู่บนพื�นฐานของ
ความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

2) เลขานุการบรษิทั/นักลงทุนสมัพนัธท์ําหน้าที�เปิดเผยสารสนเทศที�สาํคญัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
สาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

หมวดที; 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดูแลบรษิทัเพื�อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั คณะกรรมการมคีวาม
รบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 
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1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 
 

1) คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการที�มคุีณสมบตัหิลากหลายทั �งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะดา้นที�เป็นประโยชน์กบับรษิทั และตอ้งมจีาํนวนกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คนที�
มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัที�บรษิทัดาํเนินกจิการอยู่ 

2) คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลที�มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความสามารถที�เพยีงพอที�จะปฏบิตัหิน้าที�ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการทั �งหมดนั �นตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และเป็นผูม้คุีณสมบตัติามที�กฎหมายกาํหนด 

3) คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระที�สามารถใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการทํางานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่าง
อสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั �งคณะ โดยมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

4) กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งได้คราวละ 3 ปี กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่กไ็ด ้

5) กรรมการอสิระมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื�องไม่เกนิ 9 ปีนับจากวนัที�ได้รบัการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระครั �งแรก เว้นแต่กรรมการอิสระคนใดมีความเหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งนานกว่านั �น 
คณะกรรมการจะพจิารณาประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการรายดงักล่าวและชี�แจงเหตุผลพรอ้ม
ผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

6) ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการและไม่เป็นสมาชกิในคณะทาํงานของฝ่าย
จดัการ รวมทั �งไม่มหีน้าที�ความรบัผดิชอบดา้นการบรหิารของบรษิทั  

7) ประธานกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งตอ้งมคุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระเท่านั �น 
8) กรรมการสามารถดาํรงตําแหน่งกรรมการในกจิการอื�นได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที�กรรมการ

ของบรษิทั โดยกาํหนดใหก้รรมการสามารถดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง 

9) หา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารประกอบกจิการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรอืเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในนิตบิุคคลที�มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและดาํเนินธุรกจิอนัเป็นการแขง่ขนักนักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้
ทราบก่อนจะมมีตแิต่งตั �ง 

10) แต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อทําหน้าที�ใหค้ําแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�คณะกรรมการบรษิัท
จะตอ้งทราบและปฏบิตัหิน้าที�ในการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ทั �งนี� ควรสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้
อย่างต่อเนื�องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าที�เลขานุการบรษิทั 

 

1.1 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
 

1.1.1 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดในบรษิทั รวมถงึบรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ทั �งนี� ใหน้บัรวม
การถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการอสิระรายนั �นๆ ดว้ย 

1.1.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้รบั
เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท รวมถึงบรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะ
ดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั �งนี� ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�เคย
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เป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของส่วนขา้ราชการ ซึ�งเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุมของบรษิทั 

1.1.3 ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร กรรมการราย
อื�น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะได้รบัการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

1.1.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั รวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที�มนีัยหรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท รวมถึงบรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะ
ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า 
 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที�กระทําเป็นปกติ
เพื�อประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัย์หรือ
บรกิาร รายการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิด้วยการรบัหรือให้กู้ยมืคํ�าประกนั 
การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี�สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทาํนองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลให้
บรษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี�ที�ต้องชําระต่ออกีฝ่ายหนึ�งตั �งแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มี
ตวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตั �งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั �งนี� 
การคาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยวโยง
กนั แต่ในการพจิารณาภาระหนี�ดงักล่าวให้นับรวมภาระหนี�ที�เกดิขึ�นในระหว่าง 1 ปีก่อน
วนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 

1.1.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท) และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ�งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท รวมถึงบรษิัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า 

1.1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษา
กฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิซึ�งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท 
รวมถึงบรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม หรอื
หุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า 

1.1.7 ไม่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

1.1.8 ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทั
หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของ
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จํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

1.1.9 ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงาน
ของผูข้ออนุญาต 
 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอสิระที�มลีกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว 
กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของ
ผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้
 

ในกรณีที�บรษิัทแต่งตั �งบุคคลที�มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าที�กําหนดไว้ให้ดํารงแหน่งกรรมการอิสระก็ต่อเมื�อบริษัทได้จัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที�แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในการปฏิบตัิหน้าที�และ
ความรบัผดิชอบนมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 แลว้ว่า การแต่งตั �งบุคคล
ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที�และการให้ความเหน็ที�เป็นอสิระ และจดัให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี�ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตั �งกรรมการ
อสิระดว้ย 
 

o ลักษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที�ทําให้บุคคล
ดงักล่าวมคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 

o เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรอืแต่งตั �งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
o ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตั �งบุคคลดงักล่าว

เป็นกรรมการอสิระ 
 

1.2 บทบาทและหน้าที;ของเลขานุการบริษทั 
 

1.2.1 ให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบรษิัทและคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบับรษิทั พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

1.2.2 จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

1.2.3 จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงันี� 
- ทะเบยีนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจาํปีของบรษิทั 
- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2.4 ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
1.2.5 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีที�รายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 
1.2.6 จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที�มีความ

เกี�ยวขอ้งซึ�งเป็นส่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยให้
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ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที�
บรษิทัไดร้บัรายงานนั �น 

1.2.7 ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที�รบัผดิชอบต่อหน่วยงานที�กาํกบั
ดแูลตามระเบยีบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

1.2.8 เป็นศนูยก์ลางการตดิต่อสื�อสารขอ้มลูขา่วสารระหว่างกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ 
1.2.9 ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศ

กาํหนด 
 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั �งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผูม้คีวามรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชหีรอืการเงนิที�เกี�ยวขอ้งตาม
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั �งนี� คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อขอความเหน็ชอบ  

 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที�ในเรื�องต่างๆ ดงันี� 
 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิที�ถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เหน็ชอบการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื�น
ใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บรษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชแีละเสนอ
ค่าตอบแทน รวมทั �งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั �ง 

5) พิจารณารายการเกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั �งนี� เพื�อให้มั �นใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ�งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.2 คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบรหิารมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานกรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารท่านอื�นทั �งหมดเป็น
กรรมการ คณะกรรมการบรหิารปฏบิตัหิน้าที�ตามที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมรีายละเอยีดของ
ขอบเขตหน้าที�ดงันี� 

 

1) วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร รวมทั �งโครงสร้างการ
บรหิารงานหลกัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสภาวะการแข่งขนั
ในตลาดเพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

2) วางแผนและกําหนดธุรกจิ งบประมาณประจําปี และอํานาจการบรหิารงานในสายงานต่างๆ ของบรษิัท 
เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิรวมทั �งพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรงบประมาณประจําปี 
การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในกรณีมคีวามจาํเป็นเร่งด่วน และใหนํ้าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบต่อไป 

3) ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที�
กาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เอื�อต่อสภาพการดาํเนินธุรกจิ 

4) ตรวจสอบ ตดิตาม ผลการดาํเนินงานของบรษิทัที�กาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิที�ไดร้บัอนุมตั ิ
5) พจิารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรษิทัเพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
6) พจิารณาอนุมตัแิละดาํเนินการประมลูงานหรอืรบัจา้งทาํของกบับุคคลหรอืหน่วยงานต่างๆ 
7) มอีาํนาจแต่งตั �ง ถอดถอน เจา้หน้าที�ของบรษิทัในตําแหน่งที�ไม่สงูกว่าตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
8) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไปและใหม้อีํานาจในการ

อนุมตักิารดาํเนินการทางการเงนิ ดงันี� 
 

ก. ในกรณีที�กําหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปีที�คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 
คณะกรรมการบรหิารสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงนิ 

ข. ในกรณีที�ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ ก. ใหค้ณะกรรมการบรหิารมอีํานาจอนุมตักิารดําเนินการทางการเงนิ
ภายในวงเงนิไม่เกนิ 200 ลา้นบาท โดยอาํนาจอนุมตัริายการดงักล่าวจะรวมถงึการอนุมตัค่ิาใชจ้่าย
ต่างๆ ในการดําเนินการตามปกตธิุรกจิ การลงทุนในสนิทรพัยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) หรอื
สนิทรพัย์ถาวร การกูย้มืเงนิ การให้กูย้มืเงนิแก่บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี การจดัหาวงเงนิสนิเชื�อหรอืการ
ออกตราสารหนี� รวมถึงการให้หลกัประกนั (ยกเว้นการให้หลกัประกนัตามโครงการที�ประมูลหรอื
รบัจา้งทาํของซึ�งจะไม่จาํกดัวงเงนิ) การคํ�าประกนัเงนิกูห้รอืสนิเชื�อแก่บรษิทัย่อย (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
 

ทั �งนี� คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอํานาจช่วงใหพ้นักงานระดบับรหิารของบรษิัทมอีํานาจอนุมตัิ
การดําเนินการทางการเงนิในเรื�องใดเรื�องหนึ�งหรอืหลายเรื�องตามที�คณะกรรมการบรหิารพจิารณา
เหน็สมควรกไ็ด ้
 

อนึ�ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที�ทําให้
คณะกรรมการบรหิารหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที�ตน
หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด (ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด) ทาํกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 
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ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศกําหนด
ขอบเขตไวอ้ย่างชดัเจน 
 

3. บทบาท หน้าที; และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์และภารกจิ กล
ยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสี�ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ 

2) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที�กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 

3) ติดตามและดูแลให้บริษัทมรีะบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสี�ยงที�เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 
รวมทั �งกลไกในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนและการดาํเนินกรณีมกีารชี�เบาะแส 

4) กํากบัดูแลให้การดําเนินธุรกจิมคีวามต่อเนื�องในระยะยาวซึ�งครอบคลุมแผนการพฒันาพนักงานและความ
ต่อเนื�องของผูบ้รหิาร (Succession Plan) 

5) จดัให้มนีโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรและใหค้วามเหน็ในนโยบายดงักล่าว 
ทั �งนี� ควรทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 

6) ส่งเสริมให้จดัทําจรรยาบรรณธุรกจิที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน
เขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมที�บรษิทัใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการตดิตามและดูแล
ใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจรงิจงั 

7) พจิารณาเรื�องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้
โดยรวมเป็นสาํคญั โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ รวมทั �งกํากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติาม
ข้อกําหนดเกี�ยวกับขั �นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที�อาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

8) จดัให้มรีะบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงนิ และด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
และนโยบาย มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการสอบทานระบบการควบคุมดงักล่าว 
โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในทาํหน้าที�ตดิตามดแูลอย่างใกลช้ดิ ทบทวนระบบที�สาํคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

9) กําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั �งบริษัท โดย
มอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ รวมทั �งจดัให้
มกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิความเสี�ยงของการจดัการความเสี�ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง และใหเ้ปิดเผยใน
รายงานประจําปี และในทุกๆ ระยะเวลาที�พบว่าระดับความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลง ซึ�งรวมถึงการให้
ความสาํคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิั �งหลาย 

10) ใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี�ยงไวใ้นรายงานประจาํปี 
11) กรณีที�ผูม้สี่วนไดเ้สยีพบประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทําผดิกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ 

ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แจ้งเบาะแสไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื�อตรวจสอบขอ้มลู หากพบว่าขอ้มลูเป็นจรงิใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื�อดําเนินการแก้ไข โดยให้ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืเสนอขอ้แนะนําไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั 

12) กาํหนดใหม้กีลไกในการกาํกบัดแูลบรษิทัย่อยเพื�อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั โดยพจิารณา
ความเหมาะสมของบุคคลที�จะสง่ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยเพื�อควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
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ของบรษิัท และการทํารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศหลกัทรพัยฯ์ 

 

4. การจดัประชุมคณะกรรมการ 
 

1) จดัใหม้กีาํหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั �งปี และแจง้ใหก้รรมการ
แต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครั �ง  

2) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 4 ครั �ง และอาจมกีารเรยีกประชุมเพิ�มเตมิไดห้ากจาํเป็น 
3) กรรมการผู้จ ัดการ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ร่วมกันกําหนดวาระที�จะนําเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการ แล้วเสนอให้ประธานกรรมการพจิารณาเพื�อให้แน่ใจได้ว่าได้ระบุเรื�องสําคญัไว้ในวาระการ
ประชุมแลว้ นอกจากนี� กรรมการสามารถเสนอเรื�องเพื�อใหค้ณะกรรมการกาํหนดเป็นวาระการประชุมเพิ�มเตมิ
ไดผ่้านเลขานุการบรษิทั 

4) เลขานุการบรษิทัมหีน้าที�จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ ทั �งนี� เพื�อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาขอ้มลูไดอ้ย่างเพยีงพอ 

5) กรรมการทุกคนต้องเขา้ร่วมประชุมทุกครั �ง หากกรรมการท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้นครั �งใดใหแ้จง้
เลขานุการบรษิทัทราบ 

6) ในการดําเนินการประชุม ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอเพื�อใหฝ่้ายจดัการนําเสนอเรื�องและ
มากพอที�กรรมการจะอภปิรายใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที� พรอ้มกบัการใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาวาระต่างๆ 
ไดอ้ย่างรอบคอบ 

7) กรรมการสามารถขอขอ้มลูที�จาํเป็นเพิ�มเตมิเพื�อใชป้ระกอบการพจิารณาวาระต่างๆ ไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบรษิัท หรอืผู้บรหิารอื�นที�ได้รบัมอบหมาย และในกรณีที�จําเป็นอาจจดัให้มคีวามเหน็อสิระจากที�
ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก 

8) คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จ ัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื�อชี�แจงสารสนเทศ
รายละเอยีดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื�อให้คณะกรรมการมโีอกาสรูจ้กัสําหรบัใช้
ประกอบการพจิารณาแผนสบืทอดตําแหน่ง 

9) กรรมการที�ไม่เป็นผู้บรหิารมีโอกาสที�จะประชุมกนัเองโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วยตามความจําเป็น เพื�อ
อภปิรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยู่ในความสนใจ  

10) เลขานุการบรษิัททําหน้าที�ในการจดบนัทกึและจดัทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั จดัเกบ็รายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนตดิตามใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทั �งประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 

จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี เพื�อเปิด
โอกาสใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆ ที�เกดิขึ�นระหว่างปี และแลกเปลี�ยน ความเหน็
ระหว่างกนัของคณะกรรมการ เพื�อแสวงหาแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตัิหน้าที�ให้มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลที�ดยีิ�งขึ�น ทั �งนี� ใหร้ายงานผลการประเมนิภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 
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6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร บรษิัทจะคํานึงถึงความ
เหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส และเพียงพอ สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือ
เทยีบเคยีงกนัได ้โดยคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิสาํหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานและค่าตอบแทนของผูบ้รหิารจะดาํเนินการโดยกรรมการที�ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร ทั �งนี� ใหเ้ปิดเผยผลประเมนิและค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจาํปี 
 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

1) สง่เสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทัไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ความรู้ด้านต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบรษิัทอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นการพฒันาหรือ
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื�อง  

2) เลขานุการบรษิทัมหีน้าที�จดัเตรยีมและนําส่งเอกสารที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 
ทั �งนี� ใหด้าํเนินการก่อนที�กรรมการใหม่จะเขา้ประชุมครั �งแรก  

3) กาํหนดใหม้กีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรที�จะเขา้มารบัผดิชอบในตําแหน่งงานบรหิารที�สาํคญัทุกระดบัให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื�อใหม้ั �นใจว่าบรษิทัไดบุ้คลากรที�มคีวามเป็นมอือาชพี โดยบุคคลที�จะเขา้
มาดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะต้องผ่านการพจิารณาแต่งตั �งจากคณะกรรมการบรษิัท ส่วนตําแหน่ง
ผูบ้รหิารระดบัสงูรายอื�นใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาแต่งตั �ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


