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11. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
11.1 คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Code of Conduct) 
  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 
2561 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) 
ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระส าคัญของการก ากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ  ท่ีพิจารณา
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  

1. กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
ก.ล.ต.)  

1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบ

ในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม  

1.3. บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่  และ   
ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง
ลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมคี่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 
เป็นต้น 

1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถาม
ล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้
บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท 
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1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 

2. กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1. บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ

คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 
2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ 
2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง

ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ  เช่น การท ารายการ
เกี่ยวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้     
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ 

 

3. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน  และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่

ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ 
ควรบันทึกค าถาม ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก
เสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย 

3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ
วิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท 
 

 
 

หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
การปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้

1. สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอสิระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือ
หุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แสดงตนอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

2. สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
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2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล  รายละเอียดข้อเท็จจริง 
 และข้อมูลท่ีจ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้
ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น 

3. สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

3.1  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบัติอื่น ท้ังนี้ ตามที่บริษัทก าหนด 
3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือ
 เป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
3.4 ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือ
หุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือ
ยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง  และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด  

4. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบายจ ากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายใน
แผนกหรือบริษัทเท่านั้น  ส าหรับงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
บัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมี
บทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ท าให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทก าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5. กำรก ำกับดูแลเรื่องกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ภำยใน 

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการด าเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ตั้งแต่วันท่ีทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผย
ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท้ังนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
จัดส่งส าเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทซึ่งก าหนดให้แจ้งภายใน 3 วันท าการ 

 

หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  
 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากบัดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุน้  หรือผู้ลงทุน 
เจ้าหน้ี และชมุชนท่ีบริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบรษิัทตามสิทธทิี่มีตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง
บริษัทจะไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมดิสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกดิการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ ที่มีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงาน
ของบริษัท เพื่อให้การด าเนินธรุกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถงึสร้างความมัง่คงอยา่งยัง่ยนืให้กับกจิการ และสร้าง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทกุฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจะจดัใหม้ีช่องทางให้ผู้มีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ
หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
                 บริษัทได้พิจารณาใหม้ีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอืระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ
มั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี ้

- ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการใหค้วามส าคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการท างาน โดยค านึงถงึความปลอดภัยในการค้ารวมและคุณภาพชีวติของพนักงานเป็นส าคัญ 
- การซื้อสินคา้และบริการจากคู่คา้จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบัติติตามสัญญาที่ท าร่วมกัน
อย่างเครง่ครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่จะก่อให้เกดิประโยชนใ์นระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย 
- การปฏิบัติติตามเงื่อนไขการกู้ยมืตามข้อตกลงทีม่ี 
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ และการให้บรกิารท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน การรักษาความลบัของลูกคา้ และการใหค้วามส าคัญกับการก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมและเท่า
เทียมภายใต้นโยบายการก าหนดราคาทีม่ี 
- การปฏิบัติติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพื่อท าลายคู่แขง่ทางการคา้ 
- ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชนข์องชมุชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพือ่ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพจิารณาตามความเหมาะสม 

 

 

หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

 

บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปดิเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใชด่้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ ที่เขา้ถงึข้อมูลได้ง่าย มคีวามเทา่เทยีมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งข้อมูล
ส าคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก ่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตา่ง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
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หลักทรัพย์ของบริษัท ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                 บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมคีวามถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้  บริษัทจะเปดิเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถงึความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่
ละท่านเข้ารว่มประชมุในปีที่ผ่านมา การเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถงึ
รูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทัง้นี ้
ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปดิเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทัด้วย 

 

หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่ง

สามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก าหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่
ส าคัญในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึงก าหนดดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึง
ประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้  ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านและมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เพื่อให้อยูใ่นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัตติิหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทัง้
อัตราคา่ตอบแทนที่ก าหนด สามารถเทียบเคยีงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรือใกล้เคยีงกัน 
                กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความ
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท
ทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติ ในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
                นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงินผลการด าเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ท้ังการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่ือของตลาดหลักทรัพย์และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แล้ว 
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โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเทา่กับเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยก์ าหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยูใ่นหัวข้อ “โครงสร้างการจดัการขององค์กร” 

บริษัทได้มีนโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท  

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และมีคุณสมบัติตามทีก่ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบังคบั 
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด โดยมีจ านวนไมน่้อยกวา่ 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน 
ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ดา้นการบัญชแีละการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นยงัไม่ได้มีมติ
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมที่หมดวาระลง และ/
หรือเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหน่ึงคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 
ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการด าเนินกิจการอันจะท าให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความ
เส่ียง การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเส่ียงเพื่อป้องกันให้เกิด
การบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ  

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 

   ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจ านวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
นับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 

 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกันของกรรมการ 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง 
รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายใน
และจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่งในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์และจริยธรรม 

 การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

ส าหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผู้บริหาร ลักษณะการด าเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้ง
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 
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 การประชุมกันเองระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรน าไปพัฒนาการ
ด าเนินการของบริษัท 

หมวดที่ 6 : จริยธรรมทำงธุรกิจ 

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชค้วามรู้ความสามารถอยา่ง

เต็มที่ดว้ยความระมดัระวงัดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งองิได้รวมทัง้ถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลท่ีตามปกตวิิสัยจะพึงสงวน
ไว้ไม่เปิดเผย ตามหนา้ที่ตามกฎหมาย 

5. เปิดเผยให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ 
6. เปิดเผยขา่วสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถกูต้องครบถ้วน 
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอยา่งเป็นธรรมหากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้อง

รีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน 
 

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
บริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพือ่ถือปฏิบัติดงันี ้

1. ข้อพึงปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำร 
ผู้บริหาร หมายถงึ พนักงานท่ีมผู้ีใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัตใินจรรยาบรรณทุก ๆ ข้อใน

ฐานะท่ีเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดเีพื่อเสริมสร้างการเปน็ผู้บริหารที่ดี และในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะตอ้งเป็นผู้น าแบบอยา่งในการประพฤติที่ดีแก่พนักงานโดยทั่วไปดว้ย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับผู้บริหารไว้ ดังนี ้

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
                     ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ ระมัดระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององคก์ร ซึ่งยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและไม่
เปิดเผยข้อมูลความลับขององคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไมด่ าเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน 
        ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนับสนุนในการสร้าง

ศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน รวมทั้งสง่เสริมให้พนักงานมีความ
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เข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนกังานต้องพงึปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุจรติใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัตติ่อลูกคา้ตามข้อปฏิบัตใินจริยธรรมทางธุรกจิที่กิจการก าหนดไว้อยา่งเครง่ครดั  

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า 
        ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคูค่้าอยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ 

และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได ้ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกนั 
1.5 ผู้บริหารปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า 
       ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขันท่ีดี และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็น

ความลับของคูแ่ข่งขันทางการคา้ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 
1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
       ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมใหม้ีการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องและรบัผิดชอบต่อ

สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสังคม 
 

2. ข้อพึงปฏิบัติส ำหรับพนักงำน 
                    เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดงันี้ 

2.1. พนักงานพึงปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานให้ดียิง่ขึน้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 

2.2. พนักงานพึงประพฤติปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคับในการท างานของบรษิัทโดยเคร่งครดั 
2.3. พนักงานพึงใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผู้บงัคับบัญชาที่ส่ังการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบยีบข้อบังคับของ

บริษัท 
2.4. พนักงานพึงมคีวามสมัครสมานสามคัคีตอ่กัน และเอื้อเฟื้อชว่ยเหลือซึง่กันและกัน ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ 

ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท 
2.5. พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกยีรติซึง่กันและกันหลีกเล่ียงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นท้ังในเรื่อง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วจิารณ์ในลักษณะที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ทั้งต่อพนักงานและบริษัท 

2.6. พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ ในภายหน้า หาก
หลีกเล่ียงไม่ไดใ้ห้แจง้ต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที 

2.7. พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกคา้ คู่ค้า ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค 
2.8. พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 
2.9. พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมชิักชา้ ซึ่งเรื่องทีจ่ะได้รับอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษทั 
2.10. พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธปิระโยชน์ และทรัพย์สินของบริษทัให้มีสภาพดี ให้ไดใ้ช้ประโยชนอ์ย่างเตม็ที่

ประหยัด มิให้ส้ินเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร 
 

บทก ำหนดโทษ 
               กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็น   ผู้
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พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานท่ีเกี่ยวต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุ
โทษตามความต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจ
อยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้น าเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและก าหนดโทษต่อไป 
 

กำรก ำหนดโทษ 
                   1. ตักเตือนดว้ยวาจา 
                   2. ตักเตือนดว้ยหนงัสือ 
                   3. ตัดค่าจา้ง 
                   4. พักงาน 
                   5. เลิกจ้าง โดยไม่จา่ยคา่ชดเชย 
                   6. ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 

หมวดที่ 7 : นโยบำยที่ส ำคัญและกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ 

1. นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
                บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ด าเนินการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ
บริษัท การควบคมุภายในจะครอบคลุมถึง การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงานการก ากับดแูลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บรษิัทมี
ความมั่นใจอยา่งสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไวใ้นเรื่องของระบบข้อมูลและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดงันี้ 
                    1. ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบรษิัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                    2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยูจ่ริง และได้มกีารควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี 
                    3. การด าเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งมกีารใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
                    4.วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ไดม้ีการบรรลุและด าเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 
 

กำรตรวจสอบภำยใน 
              บริษัทได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการใช้บริการของส านักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อ
ก ากับดแูลการท างานในดา้นตา่ง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ที่ในการใหค้ าปรึกษาและ
ตรวจสอบ ประเมินการควบคมุภายในระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้แน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในและระบบการบริหาร
ความเส่ียง และกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ได้จดัให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธภิาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว ้

2. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรอยา่งเป็นระบบ โดยจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงตา่ง ๆ ทั้งที่เกิดจากปจัจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองคก์ร รวมทั้งก าหนดแนวทางใน
การบริหารและการจัดการความเส่ียงให้อยูใ่นระดับทีย่อมรับได้ มีการส่ือสาร จดัฝึกอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการแก่พนักงาน 
ให้ตระหนักถงึความส าคัญของการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียงของบรษิัท มีดงันี้ 
 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

หน้า 11 - 11 

                       2.1 การก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียง  
                 เป็นการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเส่ียง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึง่บริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีและจะ
ด าเนินการจดัท าพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกนั 
                       2.2 การระบคุวามเส่ียง 
                 เป็นการระบุความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมาย โดยพิจารณาจากความเส่ียงที่
เกิดจากปจัจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเป็นต้น ซึง่บริษัทจะบริหารความเส่ียงโดยพจิารณาจัดล าดับความเส่ียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคมุ ซึง่ถา้
อยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะน าความเส่ียงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการจัดการก่อน 
                       2.3 การวิเคราะห์ความเส่ียง 
                 เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเส่ียงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบความความคมุที่มีอยู่และการ
จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง ซึ่งหากความเส่ียงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องก าหนดมาตรการการ
จัดการความเส่ียงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเส่ียงที่เหลืออยูใ่นระดับปานกลางหรือระดับต่ า ให้
ก าหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน 
                       2.4 การจัดการความเส่ียง 
                 เป็นการก าหนดวิธีการจัดท าแผนในการจัดความเส่ียงที่มีต่อความส าคัญ ตามที่ไดม้ีการจัดล าดับไว้ในขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ความเส่ียง การจัดการความเส่ียงมีได้หลายวิธ ี เช่น การควบคุม การโอนความเส่ียง การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง การใช้ประโยชน์จากความเส่ียงหรือการยอมรับความเส่ียง 
                       2.5 การติดตามและการสอบทาน 
                   เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีก าหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการ       
ความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3. นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศ 
                 บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบรษิัทมีหน้าทีใ่นการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน
และสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพยีงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเทา่
เทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจดัท าขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปดิเผย
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวงัไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 

4. นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
                 บริษัทให้ความส าคญัต่อการท ารายงานทางบัญชีและการเงิน ซึง่จะต้องถกูต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจรงิ 
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดงันั้นจึงก าหนดให้บุคลากรทุก
ระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ข้อก าหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับท่ัวไปอย่างเครง่ครัด ดังนี ้
                     4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 
                     การบันทึกรายการทางธุรกจิทุกอยา่งของบริษัท จะต้องถกูต้องครบถว้น และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจ ากดัหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีทีเ่ป็นที่ยอมรบั และตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มเีอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม 
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                       4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน 
                       รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบรษิัท จะต้องมีความถกูต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอยา่งเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป และเป็นไปตามระเบยีบการเงินและ
การบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถงึความถูกตอ้งของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกจิในขั้นตอนต่าง ๆ 
 

5. นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัตติำมกฎหมำย  
                 บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบยีบ และข้อก าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอยา่ง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ท่ีรับผิดชอบ ว่าไดถ้ือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

6. นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครือข่ายการส่ือสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใชใ้นการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงก าหนดให้ถือปฏิบัติดงันี ้
               6.1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหม้ีความรู้
ความสามารถที่ทันสมัย 
                6.2. พนักงานจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ตอ้งไม่กระท าเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันด ี
               6.3. ข้อมูลท่ีบันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลน้ัน 
ที่จะต้องดูแลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม 
               6.4. ใช้ซอฟตแ์วร์ท่ีถกูกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 
               6.5. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
               6.6. เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศ และข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงจากบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการท าลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
               6.7. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทมีหน้าที่ต้อง
ติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยเคร่งครัด 
 

7. กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ี
                 บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท า
ความเขา้ใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติทีก่ าหนดไวใ้นคู่มือการก ากับดูแลกจิการท่ีดีอย่างเคร่งครัด 
                 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอยา่งจริงจัง 
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระท าผิดตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีตามทีก่ าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั 
และหากมีการกระท าที่เชือ่ได้วา่กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐ
ด าเนินการต่อไป 
                 หากพนักงานพบเห็นการกระท า ผิดกฎหมาย และ หรือ ผิดหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีตามที่ก าหนดไว้ให้แจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือ
กรรมการการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจง้เบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึ้นกับผู้แจง้ร้องเรียนดงักล่าว 
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หมวดที่ 8 : นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสนิบนเรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบคุคลอื่น หรือหน่วยงานอืน่ในรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นการด าเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ท่ี
เกี่ยวกับงานของบรษิัท 

2. ไม่ท าธุรกรรมโดยไมช่อบ ซึ่งเกีย่วข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ไมว่่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

3. ไม่บริจาคเงินหรือจา่ยเงินเพื่อสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจา่ยสินบน 
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคล

ใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการด าเนินของธุรกจิหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
 
11.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board 
of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and 
Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  ดังนี ้      

     
 

11.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 
 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. ผศ. อรทัย                  วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายคงพันธุ์                ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. ดร. ณัฐกฤษฎ์             ทิวไผ่งาม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ: -  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านข้างต้น  
 

โดยกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ ผศ. อรทัย 
วานิชดี ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และปริญญาตรี บัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปัจจุบันได้ท างานในต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

บริษัทมีนางสาววรัชฏ์ฐนันท์ โพธิ์มาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่  1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม 
ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจ าป ี

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการ
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคัญ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทั่วไป  
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 
11. ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษาในกรณี

จ าเป็น 
12. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม

ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าทีด่ังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษิัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมคีวามรับผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระท่ีคุณสมบตัิตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่
ทจ. 39/2559 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีังนี้ 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
(ง) พ้นวาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่อง
การลาออกพร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้ง
คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน  90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียง
วาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

11.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 
ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบรหิารจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายโอภาส                 เฉิดพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธราธร                  ยวงบัณฑิต กรรมการบรหิาร 

3. นายธีรวัฒน์                สุวรรณพินิจ กรรมการบริหาร 

4. นางสาวประพิมพรรณ  เลิศสิริสิน กรรมการบริหาร 

5. นางสาวอัปษร             วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 
1. ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้และรายงานผล

การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท  ทั้ งนี้ ในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมี

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้อง

ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของ

คณะกรรมการบริหารท้ังหมด 
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2. พิจารณาการก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการ

แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการท าทุจริตออกจากกัน รวมถึงการก าหนดขั้นตอนและวิธีการท าธุรกรรมกับผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเท

ผลประโยชน์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตาม

หลักการและข้อก าหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว     

3. พิจารณางบประมาณประจ าปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

4. พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

6. พิจารณาการท าสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  

ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส 

8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

10. ก ากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระท าที่ผิดปกติหรือการกระท าผิดกฎหมาย 

ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญจะต้องรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร  

11. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่

ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

12. การด าเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป 
 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น  จะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

11.2.3   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee)  
ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจ านวน 3  ท่าน ประกอบด้วย 
 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. ผศ. อรทัย วานิชด ี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายโอภาส เฉิดพันธุ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเส่ียง
แต่ละประเภทให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง 

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ 

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  ท่ีจะควบคุม
ความเส่ียง 

5. มีอ านาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและก าหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่
บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อให้การบริหารความ
เส่ียงบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียง 
8. ระบุความเส่ียงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ

บริษัท 
9. จัดท าแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียง  
10. ประเมินผล และจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
11. จัดวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 
11.2.4   คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. ผศ. อรทัย วานิชด ี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายโอภาส เฉิดพันธุ ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนด้ำนกำรสรรหำ 
1. ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการด าเนินธุรกิจ

ขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช านาญแต่ละด้านท่ีต้องการให้มี 
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ

พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย
สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่ก าหนด
ไว้ 
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3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ 

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมี

ความยินดีที่จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน

ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็น
ธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และค่า
เบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท 
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ 

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหาร
ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการ
บริษัทน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน 
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
จากสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง 
 

11.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่  โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้ 
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11.3.1 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจั กร และกรรมการของบริษัท 

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด

ไม่ได้ 

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่

ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน

สาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ และกรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท 

5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง

มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง 

(2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ี

ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกจิการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 
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11.3.2 องค์ประกอบและกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติแตง่ตั้ง และ
เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการ
อิสระเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่แทน
กรรมการอิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  โดยกรรมการอิสระมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 

คุณสมบัติคณะกรรมกำรอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/1 กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

/1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกดัอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้  

 

คุณสมบัติคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

 

11.3.3 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 
1. คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท  โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในระดับผู้อ านวยการสายงานขึ้นไปเป็น
กรรมการบริหารโดยต าแหน่งโดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร   

2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
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11.3.4 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

11.3.5 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน และควรประกอบกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยส่วนใหญ่ทั้งนีใ้ห้แตง่ตัง้
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแทนหน่ึงคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

11.3.6 องค์ประกอบและกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะ

กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ท าการคัดเลือกเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้า
มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

 

 

11.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ท าให้ไม่มีการก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่ อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน  ตลอดจนก าหนดกลไกการก ากับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน 
รวมถึงการท ารายการระหวา่งกันกับบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การท ารายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและ
ตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
 
 

11.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 
2561 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการน าข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้ 

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท 
ข) ต้องไม่น าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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ค) ต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท 
และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริษัท ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชน โดยข้อก าหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร 
และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท าผิดร้ายแรง 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องจัดส่งส าเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้แจ้งภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์ 

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน 
 

 

11.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
 

1. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2558 ให้แก่นางอมรศิริ ดิสสร ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10534 และส าหรับงวดบัญชีปี 2559 – ปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้ 

 

                        หน่วย : บำท 
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 25,000 900,000 600,000 620,000 
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล - - 300,000 330,000 
3. ค่าตรวจสอบยอดยกมา - 100,000 - - 
4. ค่าสอบทานกระดาษท าการ  - - - 100,000 

รวม 25,000 1,000,000 900,000 1,050,000 
  หมายเหตุ: - ปี 2558 ผู้สอบบัญชี คือ นายอมรศิริ ดิสสร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10534 ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ปี 2559 – ปี 2560 ผู้สอบบัญชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 จากบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากัด 
- ปี 2561 ผู้สอบบัญชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

 

 2. ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non Audit Fee) 
 - ไม่มี - 


