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นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 
1. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
  
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์ร โดยยดึหลกัปฎบิตัติาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีด าเนินธุรกจิดว้ยหลกัจรยิธรรม เคารพสทิธ ิและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
มุ่งเน้นการสรา้งนวตักรรมภายในองคก์รเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาว และ
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ เพื่อใหธุ้รกจิสามารถอยู่ไดก้บัทุกการเปลีย่นแปลง โดยไดน้ านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาสรา้งสรรคส์นิคา้ทีม่คีุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การด าเนินงานภายใตน้โยบายการก ากบั
ดแูลกจิการของบรษิทัไม่เพยีงแต่ช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูล้งทุนเท่านัน้แต่จะน าไปสูก่ารสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื  
 
 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ตลอดจนทบทวนและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
โดยก าหนดใหท้บทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทุกปี ซึง่ก าหนดเป็นหนึ่งวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  
 

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 
 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้
คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูของบรษิทั อย่างถูกต้อง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา 
และเท่าเทยีมกนั เพื่อประกอบการตดัสนิใจในทุกๆ เรื่อง ดงันี้ 

1) บรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหเ้พยีงพอ โดยระบุ
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ โดยจะจดัสง่เป็นการล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ตามระยะเวลาทีก่ฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ได้
ศกึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชมุ  

3) บรษิทัจะอ านวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเขา้ร่วมประชมุทัง้ในเรื่องสถานที ่และ
เวลาทีเ่หมาะสม 

4) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยพจิารณาและ
ลงคะแนนเรยีงตามวาระทีก่ าหนด จะไม่เปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั หรอืเพิม่วาระการประชุมในการประชุมโดยไม่ได้
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าหรอืโดยไมจ่ าเป็น และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบรษิทั สอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  

5) บรษิทัจะเพิม่ช่องทางในการรบัทราบขา่วสารของผูถ้อืหุน้ผ่านทาง website ของบรษิทั โดยเฉพาะ หนงัสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัจะเผยแพรล่่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ download ขอ้มลูระเบยีบวาระ
การประชุมไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้น  
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6) บรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้โดยพรอ้ม
เพรยีงกนั 

7) บรษิทัจะจดบนัทกึรายงานการประชุมใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทกึประเดน็ซกัถามและ
ขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้ บรษิทัจะน ารายงาน
การประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพรใ่น website ของบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึจะน าสง่รายการประชมุ
ดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด นอกจากนี้บรษิทั
จะจดัใหม้กีารบนัทกึวดีทีศัน์ภาพการประชมุเพื่อเกบ็ไวอ้า้งองิ 

8) บรษิทัจะเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัเงนิปนัผลโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร (หากมกีาร
จ่ายเงนิปนัผล) เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัเงนิปนัผลตรงเวลา ป้องกนัปญัหาเรือ่งเชค็ช ารุด สญู
หาย หรอืสง่ถงึผูถ้อืหุน้ล่าชา้ 
 

หมวดท่ี 2 : กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 
 บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัโดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย ดงันี ้
 
2.1 นโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมกำรเข้ำรว่มประชุมผูถื้อหุ้น 

1)  บรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้ากอ่นการประชุมตาม
ระยะเวลาทีก่ฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่าง
ครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2)  บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืเสนอวาระ
การประชุมเพิม่เตมิไดก้่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

3)  บรษิทัจะเพิม่การอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ
และลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  

4) บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้สว่นน้อยไม่ว่าจะเป็น
ผูถ้อืหุน้ชาวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ

 
2.2 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการบรษิทัจงึได้
ก าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั และประกาศใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั บรษิทัย่อย
ไดร้บัทราบและยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั ดงันี้ 

1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตร
ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2) ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัท าและเปิดเผยรายงานการ
ถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัสง่ส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่บรษิทั 
ในวนัเดยีวกบัวนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย ถงึแมจ้ะไม่มภีาระหน้าทีต่ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าว มี
หน้าทีร่ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเสมอืน
หนึ่งมภีาระหน้าทีต่ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่จ าเป็นตอ้งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

3) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่มี
ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยต์อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน 
ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในชว่งระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากที่
ขอ้มลูภายในของบรษิทั ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ให้
ผูอ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝา่ฝืน
ระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัถอืเป็นความผดิทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั โดยจะพจิารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิ
จา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่ง
หรอืฐานะเช่นนัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้หรอืขาย หรอื
เสนอซือ้ หรอืเสนอขายซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้ม)ี ของบรษิทั ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ในประการที่
น่าจะเกดิความเสยีหายแก่บรษิทั ไมว่่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืน าขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์
ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

5) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้งของบรษิทั มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาความลบั และ/ หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั 
ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบรษิทั และมหีน้าทีใ่นการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัเพื่อประโยชน์การด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัเท่านัน้ ทัง้นี้หา้มมใิห ้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั หรอื อดตีกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง น าความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทั ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของ
บรษิทั ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบุ้คคลภายนอกรบัทราบ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้กบ่รษิทัอื่นทีต่นเอง
เป็น ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้ง แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กดิผล
เสยีหายแกบ่รษิทัและคู่คา้ของบรษิทักต็าม 

6) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้งของบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
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2.3 นโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดนโยบาย และ ขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั เพื่อใหร้ายการระหว่างบุคคล
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยบรษิทัจะปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัประกาศค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนั ทัง้นี้ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีม่สีว่นได้
สว่นเสยีจะไม่สามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการระหว่างกนัดงักล่าวได ้ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุเพื่อพจิารณาและให้
ความเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ การท ารายการทีเ่ป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และการท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้
โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการ ดงันี้ 

1) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป  
การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย กบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทั ใหฝ้า่ยจดัการ 
สามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญู
ชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอทิธพิลในการที่
ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  
ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส 

2)   การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป จะตอ้งถูกพจิารณาและใหค้วามเหน็โดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัจะ
แต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี เพื่อให้
มัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักลา่วมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทั
จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 

หมวดท่ี 3 : กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 บรษิทัตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แขง่ ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชมุชนใกลเ้คยีงทีเ่กีย่วขอ้ง 
เนื่องจากบรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ซึง่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งก าไรใหบ้รษิทั ซึง่ถอื
ว่าเป็นการสรา้งคุณค่าในระยะยาวใหก้บับรษิทั  
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 บรษิทัจงึไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยยดึถอืหลกัพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความเท่า
เทยีมกนั ตามทีก่ าหนดไวเ้ป็นนโยบายส าหรบัเรื่องต่างๆ ใน “จรรยาบรรณธุรกจิ” (Business Code of Conduct) เพื่อใหทุ้ก
คนในบรษิทัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ
 

หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

 
 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและผลประกอบการ
ของบรษิทัทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้หน็ถงึสถานภาพทางการเงนิและการ
ประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัรวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทั 
 คณะกรรมการบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการ
เปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั บรษิทัจงึจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูใน website ของบรษิทั สือ่เผยแพร่ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างทัว่ถงึ และจะ
ท าการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศใชบ้งัคบั 
 บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทุน
สถาบนัและผูถ้อืหุน้รายย่อย และจดัใหม้กีารประชุมเพื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูของ
องคก์ร ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และ
หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ website ของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัในการ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจ า โดยผ่านช่องทาง website ของบรษิทัขอ้มลูทีอ่ยู่บน 
website จะมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ งบการเงนิ ขา่วประชาสมัพนัธ ์รายงาน
ประจ าปี โครงสรา้งบรษิทัและผูบ้รหิาร โครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
 นอกจากนี้ บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพื่อใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงนิและผลการ
ประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตามมาตรฐานการ
บญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าทีข่อง
คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ในรายงานประจ าปีของบรษิทั (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของ
บรษิทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
 
กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 
 เพื่อประโยชน์ในการตดิตามการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั บรษิทัก าหนดใหก้ารรายงาน
การมสีว่นไดเ้สยีฯ ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535
โดยก าหนดใหม้กีารทบทวนการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืของบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้ง ปีละ 1 ครัง้ โดยใหส้ง่รายงานถงึเลขานุการบรษิทัภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้ปีบญัชขีองบรษิทั และใหเ้ลขานุการ
บรษิทัจดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีนัน้ ใหแ้กป่ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา 
89/16 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
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หมวดท่ี 5 : ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 
 ตามโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 
4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 บรษิทัด าเนินธุรกจิในลกัษณะการลงทุนในบรษิทัอื่น หรอื Holding Company บรษิทัจงึตอ้งก าหนดแนวทางในการ
ก ากบัดแูลการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัเขา้ลงทุน โดยบรษิทัจะสง่ตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผูบ้รหิารทีส่ าคญัในบรษิทัย่อย อาทเิช่นต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืรองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร ส าหรบับรษิทัร่วม บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัร่วมตามสดัสว่นทีบ่รษิทัถอืหุน้ เพื่อก ากบั
ดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัเวน้แต่จะมขีอ้จ ากดัตามกฎหมายอืน่หรอืเงื่อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั หรอืกรณีอื่นใดตามที่
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยจะก าหนด 
 
คณะกรรมกำรบริษทั 
 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั การก ากบัดูแลกจิการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย 
โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม 
ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิบรษิทัทัง้หมด  มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็น
กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารจ านวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิาร (กรรมการอสิระ) จ านวน 4 ท่าน 
ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่ดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ตอ้งมจี านวนกรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  เพื่อใหโ้ครงสรา้งการจดัการมกีาร
ถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม  และกรรมการอสิระจะมคีุณสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ดงันี้ 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทั ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
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บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผล
ใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งช าระต่ออกีฝา่ยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอื
ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณ
มลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัโดยมกีารตดัสนิใจใน
รปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีทีแ่ต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการ
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่ าหนดตามขอ้ 4. หรอื 6. คณะกรรมการบรษิทั อาจพจิารณาผ่อนผนัใหไ้ด ้หากเหน็ว่าการ
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู
ต่อไปนี้ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
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(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
 นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการบรษิทัมไิดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจ
หน้าทีแ่บ่งแยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจดัการและไม่มผีูใ้ดมอี านาจเบด็เสรจ็ ประธานกรรมการไมม่คีวามสมัพนัธ์
ใด ๆ กบัฝา่ยบรหิารของบรษิทั และมหีน้าทีร่บัผดิชอบเพยีงการก าหนดนโยบาย และใหค้ าปรกึษา เท่านัน้ 
คุณสมบตัขิองกรรมการ 
 ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างน้อยดงันี้ 

1. เป็นบุคคลทีไ่มม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535   

2. มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ท างานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ มี
ความซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้กบ่รษิทั 

ขอบเขต บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 
1. ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าทีก่ ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธข์องฝา่ยจดัการ รวมทัง้

ใหค้ าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินการธุรกจิของฝา่ยจดัการ แต่ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานประจ าของบรษิทั 
2. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

2.1 ประธานกรรมการเป็นผูท้ าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีค่วบคุมใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย  

2.2 พจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยหารอืกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเป็นผูเ้รยีก
ประชุมคณะกรรมการ รวมถงึดแูลใหค้ณะกรรมการไดร้บัขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลาก่อนการประชุม 

2.3 จดัสรรเวลาประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้พยีงพอใหฝ้า่ยจดัการน าเสนอเรื่องและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการทุกคน
อภปิรายประเดน็ส าคญัแลกเปลีย่นความเหน็อย่างเตม็ที ่เป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ 

2.4 ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั 

3.    ประธานกรรมการเป็นผูท้ าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย ตลอดจนดแูลใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนส าเรจ็ลุล่วง 

4.  เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารกบักรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และ
คณะกรรมการบรษิทักบัฝา่ยจดัการ 

5.  เป็นแบบอย่างทีด่ ีสนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน มจีรยิธรรม ปฎบิตัติาม
หลกับรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธุรกจิ 

ขอบเขต บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ และด าเนินกจิการของบรษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนงานการด าเนินธุรกจิ ของบรษิทัทีเ่สนอโดยฝา่ย

บรหิาร 
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5. พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบัดแูลใหม้ี
ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคมุเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

6. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ งบประมาณของบรษิทั รวมถงึควบคุมก ากบัดแูล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝา่ยบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

7. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้ านวยการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 
ทัง้นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดนัน้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดงักล่าว สามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

8. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

 
 ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท า
ขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี (ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) เวน้แต่เป็น การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 
 เรื่องใดทีก่รรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย กรรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ ซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องดงักล่าว    
 
กำรควบคมุภำยใน 
 คณะกรรมการบรษิทัจดัใหบ้รษิทัมรีะบบควบคมุภายในทีค่รอบคลุมทุกดา้น ทัง้ดา้นการเงนิ และการปฏบิตังิาน ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ
ในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัอยู่เสมอ จดัใหม้กีารก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนุมตั ิและความรบัผดิชอบ
ของผูบ้รหิารและพนกังานทีม่กีารตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั ก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ท าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีว่างไว ้ 
รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรษิทั   
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คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอกี 4 ชุดเพือ่ช่วยในการบรหิารงานของบรษิทั ดงันี้ 
 
คณะกรรมกำรบริหำร          
 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด จ านวน 9 ท่าน  โดยคณะกรรมการบรษิทัได้
ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ไวด้งันี้ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

1. ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทั ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และ
มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝา่ยบรหิาร และน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ ์การด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
การลงทุน การขยายกจิการ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

3. พจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การลงทุนในหลกัทรพัยใ์ดๆ  การซื้อ
ทรพัยส์นิ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการ
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ แต่ไม่เกนิงบประมาณ
ประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และ
ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีณุภาพและประสทิธภิาพ 

5. มอี านาจพจิารณาอนุมตัคิ่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกตธิุรกจิของบรษิทั ตามงบประมาณทีร่บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปตามอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและอ านาจการบรหิารองคก์ร และพจิารณาปรบัเงนิเดอืน โบนสัของตัง้แต่ระดบัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ลงไป รวมถงึพจิารณาอนุมตัอิตัราก าลงัคนทีไ่ม่อยู่ในงบประมาณประจ าปี 

7. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอี านาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

8. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไมม่อี านาจอนุมตักิารด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดย
เรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
ส าหรบัขอบเขตอ านาจอนุมตัวิงเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัวิงเงนิใน
การด าเนินธุรกจิไวร้ะดบัหนึ่งเพือ่ความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้หมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอสิระ มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระ ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั  
ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมหีน้าทีใ่นการถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
บรษิทั อกีทัง้ตรวจสอบเรื่องทีส่ าคญัซึง่ไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อช่วยก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเรื่องทีส่ าคญัซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่า ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดจ านวน 4 ท่าน มวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

1. ประเมนิความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบทีอ่าจมต่ีอองคก์ร ทัง้
ความเสีย่งจากภายนอกและภายในองคก์ร  

2. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบรษิทั พรอ้มทัง้พฒันาและ
ทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเน่ือง  โดย
มอบหมายให ้ฝา่ยบรหิาร เป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมถงึรายงานผลการปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

3. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 
โดยมกีารประเมนิผลและตดิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่าง
สม ่าเสมอ 

4. รายงานความเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด จ านวน 5 ท่าน โดยใน
จ านวนนี้ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่าน  มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1. เสนอแนะโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ พรอ้มทัง้
ก าหนดคุณสมบตั ิกระบวนการ และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการคดัเลอืกตามโครงสรา้ง 
ขนาด และ องคป์ระกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

2. พจิารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณี
ทีม่ตี าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่างลง
เน่ืองจากกรณีอื่นๆ รวมถงึต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. พจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

4. เสนอแนะโครงสรา้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวั
เงนิ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

5. เสนอเกณฑก์ารประเมนิผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อน าไปประเมนิประสทิธภิาพการท างานของคณะกรรมการใน
องคร์วม 

6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ย และ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ของบรษิทัจะกระท าโดยผ่านการสรรหา

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาจากคุณสมบตั ิคุณวฒุ ิ
ประสบการณ์ รวมถงึ ความรูค้วามสามารถใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งต่างๆ ทีว่่างเวน้ลง  

โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ จะน าเสนอรายชื่อ
บุคคลทีไ่ดร้บัคดัเลอืกดงักล่าวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาความเหมาะสมต่อไป  

ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ รวมถงึกรรมการอสิระ ซึง่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รายกรรมการ 
(รายบุคคล) โดยผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื และผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้
บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดไม่ได ้โดยบุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้้เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 
2. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม  
 ในการก ากบัดแูลกจิการ เน่ืองจากบรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิในลกัษณะ Holding บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางก ากบั
ดแูลเงนิลงทุนของบรษิทัทัง้ในลกัษณะบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ไวใ้นหมวดเพิม่เตมิของขอ้บงัคบับรษิทัซึง่ก าหนดให้
คณะกรรมการของบรษิทัมหีน้าทีก่ ากบัดแูล   
 ขอ้บงัคบัในหมวดดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้รษิทั
สามารถก ากบัดแูลและบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดแูลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมมกีารปฏบิตัติามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ าหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิทัเอง และเป็นไปตามนโยบาย
ของบรษิทั รวมถงึกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายอื่น ทัง้นี้ เพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว 
 ในกรณีทีข่อ้บงัคบัตามความในหมวดนี้ไดก้ าหนดใหก้ารท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ซึง่มนียัส าคญัหรอืมี
ผลต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการใหม้กีารจดัใหม้ี
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัและ/หรอืการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่องดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทั
ย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของตนเองเพื่อพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืก่อนการท า
รายการหรอืด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี้ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและ
วธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดย
อนุโลมดว้ย (เท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 
ขอ้ 1. การท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 

(1) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 
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(ก) การแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอยา่งน้อยตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีบ่รษิทัเสนอ
ชื่อ หรอืแต่งตัง้มดีุลยพนิิจในการพจิารณาออกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอื
บรษิทัร่วมในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการทัว่ไปและด าเนินธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัย่อย และ/หรอื
บรษิทัร่วมไดต้ามแต่ทีก่รรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัรว่มจะเหน็สมควรเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัรว่ม เวน้แต่เรื่องทีก่ าหนดไว้ 

(ข) ทัง้นี้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อนัน้ ตอ้งเป็นบุคคลทีม่รีายชื่ออยูใ่นระบบ
ขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถงึ และมคีุณสมบตัิ
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตลอดจนไมม่ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไวว้างใจ
ของกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ค) การพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจ าปี และเงนิปนัผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นียัส าคญัตามขอ้ (2) (ฉ)  
(จ) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจ าปีของบรษิทัย่อย 

รายการตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถงึขอ้ (ฑ) นี้เป็นรายการทีถ่อืว่ามสีาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมผีลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย ดงันัน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการของบรษิทัก่อน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการ
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รายการดงัต่อไปนี้คอื 

(ฉ) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรายการทีเ่กีย่วกบัการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย 

(ช) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อความเสยีหายแกบ่รษิทั
ย่อย 

(ซ) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ฌ) การซือ้หรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัย่อย 
(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย หรอืการรวมกจิการของบรษิัทย่อยกบับุคคลอื่น 
(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กจิการหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 
(ฏ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ การค ้าประกนั การท านิตกิรรมผูพ้นับรษิทัย่อยใหต้อ้งรบัภาระ

ทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมใิช่ธุรกจิ
ปกตขิองบรษิทัย่อย (ไม่รวมการกูย้มืเงนิส าหรบัเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องส าหรบักจิการ) 

(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบริษทัย่อยอย่าง

มนียัส าคญั 
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(2) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ก) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรายการทีเ่กีย่วกบัการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของรายการที่
บรษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วขอ้งคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั 

(ข) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจดทะเบยีนซึง่ไม่
เป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้อนัจะเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของ
บรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอืทางออ้ม ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่า
รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยนัน้ หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอืทางออ้มในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิ (50) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยนัน้ 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอื
ทางออ้มในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไมว่่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรง
และ/หรอืทางออ้มในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิ 
(50) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยในการเขา้ท ารายการอื่นใด ที่มใิชธุ่รกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ง) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของกจิการบรษิทัย่อยทีจ่ะเลกินัน้
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(จ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ มาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ฉ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องทีอ่าจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่ง่ผลกระทบต่อ
สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

ขอ้ 2. กรรมการของบรษิทัจะตอ้งด าเนินการใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และระบบ
ป้องกนัการทุจรติ รวมถงึก าหนดใหม้มีาตรการในการตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่หมาะสม มี
ประสทิธภิาพและรดักุมเพยีงพอทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะเป็นไปตาม
นโยบายของบรษิทั ขอ้บงัคบัในหมวดนี้รวมถงึกฎหมายและประกาศเรื่องการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน 
รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้รงิและตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอื
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บรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอืรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอืรายการ
ทีม่นียัส าคญัอื่นใดต่อบรษิทั และด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหมวดนี้อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 
 
กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยเรือ่งกำรอนุมติัวงเงิน 
 
 ในการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการด าเนินงาน คณะกรรมการบรษิทัจงึไดอ้นุมตัริะเบยีบ
อ านาจอนุมตัแิละด าเนินการของแต่ละบรษิทัใน “คู่มอือ านาจอนุมตัดิ าเนินการ”  


