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คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(Corporate Governance) ซึง่เป็นขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาเพื่อยกระดบั
การก ากบัดูแลกจิการไปสู่แนวปฏบิตัิทีม่คีุณธรรม มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมมีาตรฐานการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัสากล  “คู่มอืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดูแลกจิการทีด่”ี  ของบรษิทัฯ 
ฉบบันี้ จงึไดก้ าหนดขึน้เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
ซึง่ครอบคลุมแนวปฏบิตัติ่างๆ และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

คณะกรรมการบรษิทัจะใชค้วามพยายามทีจ่ะดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัินี้ไว้
อยา่งเครง่ครดั และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ อยา่งต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
สรา้งความมัน่คงและความเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง และยัง่ยนืใหก้บับรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  
 

ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จงึขอประกาศใช้ “คู่มอืนโยบายและแนวทางปฏบิตัิการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี” ที่ได้ผ่านการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2560 แลว้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไดร้บัรูถ้งึหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัต่อไป    

 
 
 
 

                          .................................................. 
                            ( นายแสงชยั โชตชิว่งชชัวาล ) 
                                     ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
 
 
 
 

สารจากประธานกรรมการ และประธานคณะเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

เรือ่งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 



บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน)                               

3/30 | P a g e  

 
คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิัทมเีจตนารมณ์ที่จะยดึมัน่การก ากบัดูแลบริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมคีุณธรรม มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยมุ่งเน้นการ
สรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่  ผูถ้อืหุน้ และค านึงถงึการปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยรวมอยา่งเทา่เทยีมกนั 
อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาวอีกด้วย จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นนโยบายและแนวปฏบิตัดิงันี้.- 
 

 

 

 

1. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ทีจ่ะน าเอาหลกัส าคญัในการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ทัง้ 6 ประการ ยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตังิาน คอื 

1.1) มคีวามรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท าของตนเอง (Accountability)  

1.2) มีความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขดีความสามารถที่มี และมีประสิทธิภาพ
เพยีงพอ (Responsibility) 

1.3) มคีวามโปรง่ใสในการปฏบิตังิานทีส่ามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 

1.4) มคีวามเป็นธรรมและปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั (Fairness) 

1.5) มวีสิยัทศัน์ในการสรา้งมลูคา่เพิม่แกบ่รษิทัฯ ในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 

1.6) มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Ethics) 

2. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ทีจ่ะน าเอาหลกัส าคญัของการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานทัง้ 5 หมวด คอื 

2.1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 
การค านึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่างๆ รวมถงึการส่งเสรมิให ้  

ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน ตลอดจนไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2.2) การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment) 
การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้น ทัง้ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้    

ผูถ้อืหุน้ต่างชาตแิละผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยไดร้บัการปฏบิตัิอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม  
 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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2.3) บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) 
การปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีโดยค านึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีแต่ละกลุ่มตาม

กฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีม่กีบับรษิทัฯ ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิ
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2.4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Transparency) 
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี หน่วยงานก ากบัดูแล    

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิช่ทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถว้น เพยีงพอ 
น่าเชือ่ถอื ทัว่ถงึเทา่เทยีมกนั และภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย  

2.5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั (Responsibilities)  
การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดย

คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ
และผูถ้ือหุน้โดยรวม และมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างกรรมการและฝ่ายจดัการ
ชดัเจน รวมทัง้ดแูลการบรหิารงานภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

3. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ทีจ่ะน าแนวปฏบิตัขิองหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน       
มาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

4. คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล
ต่างๆ มคีวามถกูตอ้งและเพยีงพอ ซึง่เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีด่แีละกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนการมสี่วนร่วมและก าหนดช่องทางทีส่ามารถสื่อสารกบัผูถ้อืหุ้น         
นกัลงทนุ หน่วยงานก ากบัดแูล ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทัว่ไปแกผู่ส้นใจ 

6. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารด าเนินการใหโ้ครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ โดยก าหนดอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจน 

7. คณะกรรมการบรษิทัด าเนินการใหม้รีะบบการการบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายในใหอ้ยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึมรีะบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได้ 
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บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีก่ าหนดไว ้5 หมวด ดงันี้ 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทัง้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม รวมถงึ     
นักลงทุนสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยงัได้ก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อเป็นการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสทิธิของ         
ผูถ้อืหุน้ทกุกลุ่มดงันี้.- 
  

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ได้แก่ สทิธกิารซื้อขาย

หรอืโอนหุน้ สทิธใินการมสี่วนแบ่งในก าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบัข่าวสารขอ้มูลกจิการอย่าง
เพยีงพอ สทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
การจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน 
การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทกุกลุ่ม รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั
ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถอืหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการเสนอบุคคลเพือ่คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่ง
ค าถามต่อทีป่ระชมุล่วงหน้ากอ่นการประชมุ  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม 
เป็นตน้  

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการงดเวน้การกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิหรอืการ
ลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุน้ในการศกึษาขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทฯ ทีต่้องเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ต่างๆ และการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ ไมแ่จกเอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิอยา่งกะทนัหนั  ไม่เพิม่
วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เป็นตน้ 

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
หุน้และออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่และละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถ้อื
หุน้ เชน่ ข ัน้ตอนการลงมตไิมม่วีธิกีารทียุ่ง่ยากเกนิไป รวมถงึอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใช้
สทิธเิพิม่เตมิ เช่น การใหข้อ้มลูส าคญัทีเ่ป็นปจัจุบนัผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ การจดัใหผู้ถ้อืหุน้
เขา้เยีย่มชมกจิการ เป็นตน้ 

 

แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุ้น  
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1. การประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.1 การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนั

สิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และหากมคีวามจ าเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษซึง่เป็นเรื่องทีก่ระทบ
หรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วกบัเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑก์ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทีต่้องได้รบั
การอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้ 

1.2 การเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ จะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าประมาณ 1 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อื

หุน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.patkol.com) นอกจากนี้ ยงัไดช้ีแ้จงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมและสทิธิ
ออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวด้ว้ย 

1.3 การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  
บรษิทัฯ จะเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไปหรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน

หา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สบิของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ โดยตอ้งระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเชน่นี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่  (หุน้สามญั: มสีทิธอิอกเสยีง 1 หุน้ต่อ 1
เสยีง, หุน้บุรมิสทิธ:ิ มสีทิธอิอกเสยีง 100 หุน้ต่อ 1 เสยีง) และไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นการจ ากดัสทิธขิอง     
ผูถ้อืหุน้รายอืน่  

1.4 การอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบนั  
บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบนัเพื่อใหใ้ชส้ทิธิโดยสะดวก เช่น จดั

สถานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุนสถาบนัส่งค าถามที่
เกีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 90 วนั 
โดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หรอืทางอเีมลข์องเลขานุการบรษิทั poonyavee.ch@patkol.com หรอืโทรสาร
หมายเลข 0-2328-1245 โดยแจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยพรอ้มกบัการแจง้เผยแพร่
ขอ้มลูหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

1.5 การมอบฉันทะ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเองได ้คณะกรรมการจดัเตรยีมหนังสอืการมอบ

ฉนัทะทีม่รีปูแบบทีง่า่ยต่อการกรอกขอ้มลูทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเลอืกกรรมการดว้ยตนเองหรอืใชท้างเลอืกโดยการ
เสนอชือ่กรรมการอสิระหรอืบุคคล อื่นในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ โดยใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ได้อกีทางหนึ่งด้วย ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนสถาบนัหรอืผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็น       
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้บรษิทัฯ   



บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน)                               

7/30 | P a g e  

 
คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การ
ลงทะเบยีนในวนัประชมุเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
2.1 คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหน้ าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้

การนบัคะแนนและแสดงผล เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ย า พรอ้มทัง้ยงั
ใชก้ารลงคะแนนเสยีงโดยวธิชีมูอืเพือ่ความแมน่ย าถกูตอ้งมากยิง่ขึน้  

2.2 บรษิทัฯ สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธาน
คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

2.3 ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะจดัใหม้กีารลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ ในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ 
เชน่ วาระการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

2.4 คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับ หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการ
ประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

2.5 คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการ
เกีย่วโยง การท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพือ่ความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมี
ขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั  

2.6 ประธานในทีป่ระชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็ 
และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได้  

2.7 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าวดีทิศัน์บนัทกึภาพการประชมุผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ที่
มขีอ้สงสยัสามารถตดิตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้ได้  

 
3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้จะบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ี่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ตัง้ประเด็นหรอืซกัถาม นอกจากนี้จะ
บนัทกึค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้านและงดออกเสยีงเป็น
อยา่งไร รวมถงึบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการทีล่าประชมุดว้ย  

3.2 เพื่อความสะดวกของผูถ้อืหุน้ไดจ้ดัใหม้กีารลงทะเบยีนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ทีแ่สดงถงึเลขทะเบยีน
ของผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีไ่วบ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ท าใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็นไปอยา่งรวดเรว็  

3.3 การใชส้ทิธอิอกเสยีงในแต่ละวาระไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และ
งดออกเสยีง โดยเมือ่จบการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบความถกูตอ้งได้  

3.4 บรษิทัฯ เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ในการประชุมสามญัและ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

3.5 บรษิทัฯ มกีารจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึ่งไดส้่งให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  
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คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   จึงได้ก าหนดนโยบาย

ดงัต่อไปนี้.- 
 
นโยบายในการปฏิบติัผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการเคารพถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม
กนัโดยไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุ้นส่วนใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรอืผู้ถือหุ้นสญัชาตติ่างประเทศ โดยหุ้น
ประเภทเดียวกนัมสีทิธอิอกเสยีงทีเ่ท่าเทยีมกนั ประกอบด้วย หุน้สามญั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง และหุ้น
บุรมิสทิธ ิ100 หุน้ต่อ 1 เสยีง นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิและสนับสนุน
ใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และอ านวยความสะดวก
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเรือ่งต่างๆ อกีดว้ย 

 
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 คณะกรรมการบรษิัทดูแลให้บรษิัทแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ และ
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ ประมาณ 1 เดอืนกอ่นวนันดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหบ้รษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3 คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหบ้รษิทัฯ จดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั 
และเผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ฉบบัภาษาไทย 

 
2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1 คณะกรรมการบรษิทัจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร
ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม     
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท 
poonyavee.ch@patkol.com หรอืโทรสารหมายเลข 0-2328-1245 โดยแจง้ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

2.2 คณะกรรมการบรษิทัจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร
ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญั    
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 90 วนั โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
หรอืทางอเีมลข์องเลขานุการบรษิทั poonyavee.ch@patkol.com หรอืโทรสารหมายเลข 0-2328-1245 โดยแจง้
ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม
กนั  
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2.3 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะเพิม่ระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจ 

2.4 คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธกิารแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งหมายถงึคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ และพนักงานในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ดงันี้  

 

มาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
1)   หา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ (PK) ภายใน 30 วนัก่อนมกีาร

เปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีและภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการ
เปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว (Blackout Period)  

2)  ในกรณีทีท่ราบขอ้มลูใดๆ ทีย่งัไมเ่ปิดเผยซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ตอ้งไมท่ าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ไดม้ี
การเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว รวมทัง้ห้ามมใิห้ผู้บรหิารหรอืหน่วยงานที ่
ได้รบัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าที ่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

3)  ในกรณีทีก่รรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร ซึง่หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่จะตอ้งแจง้รายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
หลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2533 ภายใน 3 วนัท าการนับจาก
วนัทีซ่ื้อ ขาย โอนหรอืรบัโอน 

4)  บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู (ตัง้แต่ E15 ขึ้นไป และผูอ้ านวยการฝา่ย
บญัชแีละการเงนิ) แจง้การซื้อขายการหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็น
ประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

 
4. การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องการจดัการเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวขอ้งซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบรษิัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส      
โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติ่างๆ ในเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงันี้ 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัเรือ่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู (ตัง้แต่ E15 ขึ้นไป และผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชี

และการเงนิ) ตอ้งรายงานการมสี่วนได้ส่วนเสยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่
เป็นส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อย 
เมือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทุกครัง้เมือ่มี
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การเปลีย่นแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ าทุกสิ้นปี ทัง้นี้
เลขานุการบรษิทัจะตอ้งจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้ส่วนเสยีดงักล่าวใหแ้ก่ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ
ได้รบัรายงาน เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 และเพือ่ใชข้อ้มลูดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) มกีารเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการทีม่ีอ านาจควบคุม
ร่วมกนั และบรษิัทอืน่อย่างชดัเจน รวมทัง้ผูถ้ือหุ้นทีม่อี านาจ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มี
โครงสรา้งการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แกฝ่า่ยใดฝา่ยหนึง่ 

3) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั หากกรรมการบรษิทัคนหนึง่คนใดมสี่วนได้ส่วนเสยีกบั
ผลประโยชน์ในเรือ่งทีก่ าลงัมกีารพจิารณา กรรมการทีม่สีว่นได้สว่นเสยีจะตอ้งไมม่สีว่นรว่ม
ในการตดัสนิใจในเรือ่งนัน้ โดยอาจไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืงดออกเสยีงเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอยา่งยตุธิรรม เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีต่างๆ และจะดูแลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าว 
ทัง้ทีก่ าหนดเป็นกฎหมายหรอืโดยการตกลงร่วมกนัจะไดร้บัการคุม้ครอง และถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตลอดจน
จะชดเชยอยา่งเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงักล่าวถกูละเมดิ  

1. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการดแูลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก าหนดผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีขึน้ใหม่ พรอ้มกบัก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการใน
การดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพิม่เตมิ โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงันี้ 

 1. พนกังาน 
 2. ลกูคา้  
 3. ผูถ้อืหุน้  
 4. คูค่า้ (รวมทัง้ทีป่รกึษา และ Subcontractor) 
 5. เจา้หนี้ 
 6. หน่วยงานราชการ 
 7. ชมุชนรอบโรงงาน 
  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงัต่อไปนี้.- 
 1.  พนักงาน 

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลพนกังาน 
1)   บรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและ

สามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลา          

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
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ค่าคอมมชิชัน่ โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชพี สหกรณ์ออมทรพัย์ การประกนัชวีติ
และประกนัสขุภาพ เป็นตน้ 

2)   บรษิทัฯ มุง่สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเนือ่ง อาท ิจดัใหม้ี
การอบรมและสมัมนาผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัตลอดทัง้ปี เป็นตน้ 

3)    บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกนั อาท ิการ
ประเมนิผลงานพนักงาน การรกัษาความลบัประวตักิารท างาน และการใชส้ทิธติ่างๆ ของ
พนกังาน เป็นตน้ 

4)   บรษิทัฯ ค านึงถงึสทิธขิองพนักงานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนกรณี
พนกังานไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้บัความคดิเหน็ หน่วยงานฝา่ย
ทรพัยากรบุคคลทีร่บัเรือ่ง เป็นตน้  

5)   บรษิทัฯ มหีน้าทีด่แูลจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และ
เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล อาทิ บริษัทจัดให้มีการด าเนินการ 5 ส. จัดตัง้
หน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้น เพือ่ควบคุมและดูแลเรือ่งอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัของพนกังาน เป็นตน้ 

 
2.  ลูกค้า  

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลลกูคา้ 
1)   บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้า โดยยดึ

หลกัความซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามจรงิใจต่อลกูคา้ มคีวามเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
2)   บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ ดว้ยการรบัผดิชอบ 

เอาใจใส่ ดูแลการขายสนิคา้และบรกิารอย่างฉันท์มติร และให้ความส าคญัต่อปญัหาและ
ความต้องการของลูกค้าเป็นอนัดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตัิตาม
มาตรการดงัต่อไปนี้ 

 ยดึมัน่ในการน าเสนอและส่งมอบผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ 

  ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดทีีส่ดุ 
  การเสนอราคาและเงือ่นไขการคา้ใหแ้กล่กูคา้ทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั  ตอ้งมี

ความ เทา่เทยีมกนั 
  ให้ขอ้มูลทีถู่กต้องตรงตามความเป็นจรงิแก่ลูกค้าเกีย่วกบัคุณสมบัติและ

คุณภาพของผลติภณัฑท์ีผ่ลติได้ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และความเป็นธรรม
ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 

  พรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของลกูคา้ รวมทัง้การด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน 
การใหค้ าแนะน า และการตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่างๆ ทีไ่ด้รบั
แจง้จากลกูคา้ 
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 3.  ผู้ถือหุ้น 

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลผูถ้อืหุน้ 
1)    บรษิทัฯ มหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิารซื้อขายหรอื

โอนหุน้ สทิธใินการมสี่วนแบ่งในก าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบัข่าวสารขอ้มูลกจิการ
อย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปนัผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคบัหรือหนังสือ
บรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

2)    บรษิทัฯ มหีน้าทีส่่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ในการประชุมสามญั     
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก ่สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า  สทิธใินการเสนอ
บุคคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งค าถามต่อทีป่ระชุมล่วงหน้าก่อน
การประชมุ  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชมุ เป็นตน้  

 3)   บรษิทัฯ ตอ้งไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 

 4.  คู่ค้า (รวมทัง้ทีป่รึกษา และ Subcontractor) 
นโยบายเกีย่วกบัการดแูลคูค่า้ (รวมทัง้ทีป่รกึษา และ Subcontractor) 
1)  บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคูค่า้ทกุราย  
2)  บรษิทัฯ มหีน้าทีเ่ปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายน าเสนอสนิค้าหรอืบรกิารได้โดยเท่าเทยีมกนั 

โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคูค่า้ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปนี้ 
-  ตอ้งปฏบิตังิานต่อคูค่า้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกนั 
- การพจิารณาและตดัสนิใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเปรยีบเทยีบคุณภาพ และ

เงือ่นไขต่างๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
- ตอ้งรกัษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอืค่านายหน้าใดๆ 

จากคู่คา้ รวมถงึหา้มเปิดเผยขอ้มลูหรอืขอ้เสนอของคู่คา้รายหนึง่หรอืหลายราย
ใหก้บัคูค่า้รายอืน่ๆ รบัทราบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 
 5.  เจ้าหน้ี 

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลเจา้หนี้ 
1)  บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งความสมัพนัธ์และปฏบิตัติ่อเจ้าหนี้  โดยยดึหลกัความซือ่สตัย์สุจรติ 

ความเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
2)  บรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคญัต่อเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไว้

กบัเจา้หนี้อยา่งดทีีส่ดุ 
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6.  หน่วยงานราชการ  

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลหน่วยงานราชการ 
1) บรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดก้ าหนด

ไว ้ทัง้ยงัสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัใิหด้ยีิง่ขึน้ และ/หรอืมากกว่าทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ก าหนดไว ้

2)  บรษิทัฯ จะสนบัสนุนกจิกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 
3)  บรษิทัฯ มนีโยบายหา้มใหห้รอืรบัสนิบนแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่ก าหนดไวใ้นนโยบายและ

แนวทางปฏบิตัติ่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มพฒัน์กล 
 

 7.  ชุมชนรอบโรงงาน  
นโยบายเกีย่วกบัการดแูลชมุชนรอบโรงงาน 
1)  บรษิทัฯ และพนักงานตอ้งยดึมัน่ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและเป็นประโยชน์แก่

สงัคมและชมุชน 
2)  บรษิทัฯ และพนักงานมหีน้าทีป่ระพฤตปิฏบิตัติ่อชุมชนทีอ่าศยัอยู่ใกลเ้คยีงกบับรเิวณทีต่ัง้

โรงงานด้วยความเป็นมติร และใหค้วามช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ี
ตลอดจนรบัผิดชอบด าเนินการแก้ไขในกรณีทีเ่กิดปญัหาต่างๆ ทีไ่ด้รบัผลมาจากการ
ด าเนินการของบรษิทัอยา่งเป็นธรรม และมคีวามเทา่เทยีมกนั 

3)  บรษิทัฯ และพนกังานมหีน้าทีดู่แลและสนับสนุนกจิกรรมทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม และให้
ความรว่มมอืกบัภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ และเสยีสละเพือ่ประโยชน์ต่อ
สว่นรวม  

 
2. มาตรการชดเชยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกรณีได้รบัความเสียหายจากการละเมิด 

บรษิทัฯ ได้ก าหนดมาตรการชดเชยผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไว้ในกรณีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิ
ดงัต่อไปนี้.- 

 
 1.  พนักงาน 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อพนกังาน 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารดูแลในเรือ่งผลตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานอย่างทัว่ถงึ และปฏบิตัิ

ตามนโยบายการดแูลพนกังานอยา่งเครง่ครดั  และไดจ้ดัท าตูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืขอ้เสนอแนะจากพนักงาน
ไวส้ าหรบัเป็นชอ่งทางในการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนของพนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการท างาน 

 
 2.  ลูกค้า  

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลกูคา้  
บรษิัทฯ ได้มกีารดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้าอย่างฉันท์มติร และให้ฝ่ายขายแต่ละ 

Business Unit รว่มกบัฝา่ยการตลาดรบัผดิชอบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากลูกคา้ ในกรณีทีลู่กคา้มปีญัหาและตอ้งการ
ความชว่ยเหลอื  



บริษัท พฒัน์กล จ ำกดั (มหำชน)                               

14/30 | P a g e  

 
คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

เพือ่ป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลูกหนี้  ฝ่ายบญัชจีะพจิารณาคุณสมบตัิของ
ลกูหนี้ทกุรายกอ่นการท าธุรกรรม เพือ่ป้องกนัการเกดิปญัหาขึน้ในภายหลงั โดยพจิารณาตามหลกัความซือ่สตัย์
สจุรติและความน่าเชือ่ถอื รวมทัง้ขอ้มลูประวตัขิองลกูคา้ สถานะการเงนิ และประวตักิารช าระเงนิ 

 
 3.  ผู้ถือหุ้น 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อผูถ้อืหุน้ 
บริษัทฯ ด าเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขัน้พื้นฐาน ทัง้สิทธิในการได้รบัข้อมูล

สารสนเทศ สทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนสนบัสนุนการใชส้ทิธนิอกเหนือไปจากกฎหมาย    
ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิผลและตดิตามการด าเนินการเพือ่ป้องกนัความเสยีหากจากการละเมดิ

ของผูถ้อืหุน้โดยประเมนิจากทัง้ภายในองค์กร ซึง่จะประเมนิกบัฝา่ยจดัการทีด่ าเนินการดูแลสทิธผิูถ้อืหุน้ และ
ประเมนิจากภายนอกในรูปของโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) ซึง่
ประเมนิโดยส านกังาน ก.ล.ต.  สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย และสมาคมบรษิัทจดทะเบยีน เป็นประจ าทกุปี   

 
 4. คู่ค้า (รวมทัง้ ทีป่รึกษา และ Contractor) 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อ Supplier และContractor 
บรษิทัฯ มกีารป้องกนักรณีความเสยีหายในการละเมดิต่อคู่คา้ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการ

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคูค่า้ทกุราย รวมถงึมกีารปฏบิตัติ่อคูค่า้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  
 

 5.  เจ้าหน้ี  
มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อเจา้หนี้  
บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อเจา้หนี้ ฝ่ายบญัชจีะพจิารณา

คุณสมบตัขิองเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการท าธุรกรรม เพือ่ป้องกนัการเกดิปญัหาขึ้นในภายหลงั โดยพจิารณาตาม
หลกัความซือ่สตัยส์จุรติและความน่าเชือ่ถอื 

 
 6.  หน่วยงานราชการ  

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อหน่วยงานราชการ 
บรษิทัฯ มกีารป้องกนักรณีความเสยีหายจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ  โดย

บรษิทัฯ มหีน่วยงานฝา่ยกฎหมายทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการตดิตามดูแลการปฏบิตัขิองหน่วยงานในบรษิทัฯ ใหม้กีาร
ปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ 

 
 7.  ชุมชนรอบโรงงาน 

มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อชมุชนรอบโรงงาน 
บรษิทัฯ มกีารป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อชุมชนรอบโรงงาน ด้วยการปฏบิตัิ

ตามนโยบายการดูแลสงัคมและชุมชน ในการสรา้งสมัพนัธ์อนัดกีบัสงัคมและชุมชนรอบขา้ง ตลอดจนใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและสนบัสนุนชมุชนใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ี  
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3. กลไกการมีส่วนร่วมของผูส่้วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื เลขานุการบรษิทั เกีย่วกบัเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถงึเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การก ากบัดูแลกจิการที่ดี ได้แก่ กฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิ หรือระบบควบคุมภายใน
บกพรอ่ง ผา่นทางชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและค าแนะน าทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้  

โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะแสดงความคดิเหน็/ ขอ้เสนอแนะ /ขอ้รอ้งเรยีน พรอ้ม
หลกัฐาน หรอืขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อได ้    
สง่มายงัชอ่งทางรบัเรือ่งดงันี้.- 

 
(1)  แจง้ผา่น โทรศพัท ์0-2328-1035 ต่อ 1013   
(2)  แจง้ผา่นชอ่งทางอเีมล info@patkol.com  
(3)  สง่จดหมายในกล่องแสดงความคดิเหน็ภายในบรษิทั บรเิวณโรงอาหารทกุแหง่ 
(4)  สง่จดหมายทางไปรษณียถ์งึบรษิทัที ่ ตู ้ปณ. 39 ปณฝ. ทุง่เศรษฐ ีกทม. 10263 

 
4. กลไกคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 

(1)  บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสไว ้เป็นความลบั 
(2)  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของ

ผูร้ายงานแหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3)   บรษิทัฯ ไม่ยนิยอมให้ผูใ้ดมากระท าการข่มขู่ คุกคาม หรอืหน่วงเหนี่ยวพนักงานทีต่ัง้ใจ

ปฏบิตัติามนโยบายนี้ หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรอืหน่วงเหนี่ยว ให้
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรอืผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล และหากว่ายงั
ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขใหร้ายงานผา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทัฯ 

(4) กระบวนด าเนินการหลงัจากมผีูแ้จง้เบาะแส โดยในเบื้องตน้เลขานุการบรษิทัจะส่งเรื่องถงึ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ 
จะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป 

 
 

 
 
บรษิัทฯ ได้ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวข้อง ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมูลอื่นๆ อย่าง

ถูกต้อง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถงึ และทนัเวลา ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ลกูคา้ และผูท้ีส่นใจ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย มี
ความเทา่เทยีมกนัและเชือ่ถอืได ้โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
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1. การเปิดเผยข้อมลู 
1. คณะกรรมการบรษิทัมรีะบบทีด่แูลตรวจสอบว่าขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทนุถกูตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 

และเพยีงพอต่อการตดัสนิในของนกัลงทนุ  
2. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ

ธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดูแลสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้ห้
ความเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่วา รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และ 
website ของบรษิทั 

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารรายงานความรบัผดิของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ
แสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

4. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส 

5. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร 
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการเขา้ร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบรษิทัใน
รายงานประจ าปี 

7. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูที่
สะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมถงึคา่ตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนไดร้บั
จากการเป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย  

 
2. การเปิดเผยข้อมลูบน website ของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูบน website ของบรษิทัฯ www.patkol.com ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ ประกอบดว้ยขอ้มลูขัน้ต ่าดงัต่อไปนี้ 

1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
2) ลกัษณะประกอบธุรกจิ 
3) รายชือ่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
4) งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปจัจุบนั และของปี

กอ่นหน้า 
5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถ download ได ้
6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัน าเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอืสือ่ต่างๆ 
7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
8) โครงสรา้งกลุ่มบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้ เป็นตน้ 
9)  กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้    
      แลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
10)   การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

http://www.patkol.com/
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11)   หนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
12)   ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
13)   นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
14)   นโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึมาตรการจดัการความเสีย่งดา้นต่างๆ 
15)   กฎบตัร วาระด ารงต าแหน่ง ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
16)   จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการ 
17)   ขอ้มลูทีส่ามารถตดิต่อหน่วยงาน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
 
 

   
1. บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

 

โครงสรา้งการจดัการบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 4 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการ     
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
1) คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยกรรมการที่มคีุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั 
2) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน และไมเ่กนิ 12 คน 
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มี

ประสบการณ์ในธุรกจิหรอืตุสาหกรรมหลกัของบรษิทัฯ 
4) คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 4 คน หรอื 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษิทั 

ซึง่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งอสิระ 
5) คณะกรรมการบรษิทัมวีาระด ารงต าแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี  ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการ

นัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป จะน าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 
6) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือก ประธานกรรมการ และประธานกรรมการควรเป็น

กรรมการอสิระ 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
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7) คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการท างานของกรรมการ
ทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิัทเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่
ใหแ้กบ่รษิทัไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

8) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถไปด ารงต าแหนงก่รรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ไมเ่กนิ 2 แหง่ 
9) กรรมการมคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และ 

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมที่
จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการ 

 
 กรรมการอิสระของบริษทัฯ หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบติัดงัน้ี 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิัทฯ บรษิัทย่อยหรอื
บรษิัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้
เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุบรษิทั บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม และไมม่ผีลประโยชน์
หรอืสว่นไดส้ว่นเสยี เวน้แต่จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี  

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่เป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม  ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชพี และทางธุรกิจ
การคา้ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั เวน้แต่จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี  

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ เวน้แต่จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้
ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษารบัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวน
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หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็น
การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได้ 
10.  สามารถท าหน้าทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และดูแลมใิห้

เกดิรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ
สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่ าคญัของบรษิทัได้ 
 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
  บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลือกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผู้ที่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ยงัเป็นผูม้วีสิยัทศัน์และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้มี
คุณสมบตัติามประกาศ ระเบยีบขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการ และขอเชญิท่านเหล่านัน้เขา้เป็นกรรมการ
อสิระของบรษิัทฯ   โดยกรรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

 

ค านิยาม 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบรษิัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงาน
ประจ า มอี านาจในการจดัการ อาจเป็นหรอืไมเ่ป็นกรรมการบรหิาร และมอี านาจในการลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีต าแหน่งเป็น

ผูบ้รหิารหรอืพนกังานประจ าของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นกรรมการบรหิาร และไมม่อี านาจในการลงนามผกูพนับรษิทั  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
1) ประธานกรรมการตอ้งไมใ่ชป่ระธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2) เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนดูแลการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม 

รวมทัง้เอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทและผู้ถือหุ้นได้รบัขอ้มูลอย่างเพยีงพอและ
ทนัเวลา 

3) เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการบรษิทั 
4) ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั

และตามระเบยีบทีก่ าหนดไว ้
5) ดแูลใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกรรมการและผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1) จดัการกจิการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ 
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2) มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ และด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน และโปรง่ใส 

3) ก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ได ้
4) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท าหน้าทีช่่วยดูแล ตดิตาม และควบคุมการบรหิารงานของ

บรษิทัฯ ในเรือ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั  
5) คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหป้ระธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และใหฝ้า่ยบรหิารรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็น
ประจ าทกุครัง้ทีม่กีารประชมุ 

6) คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลหนึ่งหรอืหลายบุคคลมอี านาจกระท าการใดๆ 
แทนคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

7) จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิเพื่อ
แสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

8) ประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อื
เสยีงขา้งมาก กรรมการซึง่มสี่วนได้ส่วนเสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ และประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

9) จดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุด เพื่อเป็นการเตรยีมพร้อมในกรณีผู้บรหิารสูงสุด       
ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้

10) จดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมกีารประเมนิผลในด้าน
การเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่ามคีวามถกูตอ้งชดัเจน โปรง่ใส น่าเชือ่ถอื 

11) เป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานทีด่สีอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
และแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ 

12) สนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ มกีารด าเนินงานเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

13) จดัใหม้คีูม่อืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารด าเนินการเรื่องใดทีก่รรมการท่านใดหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรอื
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  มสี่วนได้ส่วนส่วนเสยีหรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการท่านนัน้ไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการในเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้เพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค านิยาม 
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กรรมการตรวจสอบ   
 กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทหรอืผูถ้ือหุน้ของ

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทั
ยอ่ย และบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั  ตลอดจนมคีุณสมบตัแิละหน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศ
ของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และจะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่
สอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้รวมทัง้การท าหน้าทีอ่ืน่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
-เชน่เดยีวกบัคณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยกฎหมาย

อยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2) สอบทานให้บรษิัทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และความพอเพยีงของกระบวนบรหิาร
ความเสีย่ง 

3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

5) สอบทานและพจิารณารว่มกบัฝา่ยจดัการในเรือ่งขอ้บกพรอ่งส าคญัทีต่รวจพบและการสนองตอบ
ฝา่ยจดัการ 

6) มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องภายใต้ข อบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมอี านาจในการว่าจา้งหรอืน าเอาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาชว่ยงาน
ตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิตัติามระเบยีบจากบรษิทัฯ 

7) จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและส่วนงานตรวจสอบ
ภายในใหม้คีวามสมัพนัธ์และเกื้อกูลกนั และลดความซ ้าซ้อนในส่วนที่เกีย่วกบัการตรวจสอบ
ดา้นการเงนิ 
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10) ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอตัราก าลงั
ของสว่นงานตรวจสอบภายใน 

11) พจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย และประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของหวัหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของสว่นงานตรวจสอบภายใน 

12) สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

13) ในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการ
กระท าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อฐานทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ไดแ้ก ่ 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุม

ภายใน 
(3) การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร
ไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีส่มควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต.  และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

14) ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 
1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี รวมทัง้การแต่งตัง้เพิม่และถอดถอนจาก

กรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้ร ับการแต่งตัง้ใหม่ได้อีกตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
3. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
ขาดคณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบหรอื
หลกัเกณฑข์อ้ก าหนดทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงาน
ก ากบัดแูลต่างๆ ก าหนดขึน้ 

4. กรณีมคีวามประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้า 1 เดอืน 
พรอ้มเหตุผล เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัิครบถ้วน
ทดแทน 
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5. เมือ่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืมเีหตุใดกต็าม ทีก่รรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ มผีลใหจ้ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจ านวนทีก่ าหนด คอื 3 
ทา่น ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทา่นใหมใ่หค้รบถว้นในทนัท ีหรอืย่างชา้
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอืของกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งเทา่นัน้ 

 
 คณะกรรมการบริหาร 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิาร 
1) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ซึง่จะประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่งและอาจประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  และ/
หรอืบุคคลภายนอกอกีจ านวนหนึ่งกไ็ด ้

2) ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารอยา่งน้อย 3 คน 
3) คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร 
4) กรรมการบรหิารจะตอ้งมคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม สามารถอุทศิเวลา      

มคีวามคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิาน มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตัิ หน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของตน รวมถงึตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
1)  ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการ

บรหิารงานต่างๆ ของบรษิทัเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
2)  ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ

ด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปี ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

3)  พจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
เพื่อการเปิดบญัช ีกูย้มื จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอื่นใด รวมถงึการซื้อขาย จดทะเบยีน
กรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่การท าธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทัภายใตอ้ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้

4)  ก าหนดโครงสรา้งองค์กรและการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยครอบคลุมทัง้เรื่องการ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นคณะผูบ้รหิาร 
หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู โดยอาจมอบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ 
ของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจแทนบรษิทัฯ ทีจ่ะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

5)  ก ากบัดแูลและอนุมตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่
5.1) พจิารณาอนุมตังิานขายตัง้แต่ 100-300 ลา้นบาท 
5.2) พจิารณาอนุมตักิารซือ้ขายทรพัยส์นิ รวมถงึการลงทนุ มลูคา่ตัง้แต่ 10-30 ลา้นบาท 
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5.3) พจิารณาตดัสนิกรณีทีม่ปีญัหาในการส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ มลูค่ารวมทัง้โครงการ
มากกว่า 50 ลา้นบาท และไมส่ามารถสง่มอบงานเกนิกว่า 180 วนั   

5.4) พจิารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินคดตีามกฎหมาย 
- กรณีทีบ่รษิทัฯ ตกเป็นโจทกห์รอืจ าเลยในคดแีพง่ทีม่ทีนุทรพัยเ์กนิกว่า 10 ลา้นบาท 
- กรณีทีบ่รษิทัฯ ตกเป็นโจทกห์รอืจ าเลยในคดอีาญาทกุคด ี

5.5) พิจารณาการยอมรบัช าระค่าปรบั และ/หรือการคืนสินค้า มูลค่ารวมทัง้โครการ
มากกว่า 10 ลา้นบาท 

 

และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการบรหิารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลิก 
เปลีย่นแปลง หรอื แกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้  

6)  พจิารณากลัน่กรองงานทุกประเภททีเ่สนอคณะกรรมการบรษิทั ยกเวน้ งานทีอ่ยู่ภายใตห้น้าที่
ความรบัผดิชอบ และ/หรอืเป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบรษิัทฯ ที่จะเป็นผู้
พจิารณากลัน่กรองเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 

7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 
1.  กรรมการบรหิารทีเ่ป็นกรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออก

ตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทั และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รบัการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีกไ็ด ้

2. กรรมการบรหิารที่เป็นผู้บรหิารของบรษิัทมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้รหิารของบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอยา่งอืน่ 

3. กรรมการบรหิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอก ซึง่มไิด้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของ
บรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯจะเหน็สมควรก าหนดไวแ้ละอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯเหน็สมควร 

 
 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่ง
เมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดั หรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจให้
บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

4. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
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กรณีกรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรหิาร
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็น
กรรมการบริหารแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
คณะกรรมการบรษิทัจะไม่แต่งตัง้กรรมการบรหิารทีว่่างลงทดแทนกไ็ดก้รรมการบรหิารทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ทดแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการบรหิารซึง่ตนแทน 

 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย  3 คน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2) สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3) กรรมการอสิระทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมคีุณสมบตัขิองกรรมการ

อสิระครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1) ก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย

ครอบคลุมความเสีย่งหลกัของธุรกจิ เชน่  
1. ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risks) 
2. ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk)  
3. ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks)  
4. ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risks)  

2) ก าหนดแผนจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
4) ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง 
5) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัความเสีย่ง และการจดัการความเสีย่ง 
6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้

2) กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 
ตามขอ้ 1. ไดแ้ก่ การพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั หรอืการลาออก หรอืการถูกถอดถอน  
ให้คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดไว้ 
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โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยู่
ของกรรมการบรหิารความเสีย่งคนทีเ่ขา้มาแทน 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 คน 

และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
3) กรรมการอสิระทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมคีุณสมบตัขิอง

กรรมการอสิระครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1. ท าหน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรอืสรรหาประธานคณะ

เจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิทั  หรอืประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 
3. สรรหาและพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทั และประธาน

คณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

4. พจิารณาแนวทางก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการ และกรรมการทีท่ าหน้าทีใ่นคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย 

5. ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการทีท่ าหน้าที่
ในคณะกรรมการย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 

1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบ
ก าหนดตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีกไ็ด้ 

2) เมือ่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พน้วาระหรอืมเีหตุใดทีก่รรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งแต่งตัง้กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ านวน
กรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้มวีาระการด ารงต าแหน่งเพยีงเท่าวาระที่
เหลอือยูข่องกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง  
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3) การพน้ต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระ
แลว้ อาจพน้จากต าแหน่งเมือ่  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคณุสมบตักิรรมการ หรอืมคีณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. ก าหนดแผนธุรกจิ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมตัติ่อคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  
2. รบัผดิชอบการบริหารจดัการโดยรวม และพจิารณานโยบายการบรหิารงานด้านต่างๆ ของ

บรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทับรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผน
ธุรกจิ และแผนงบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. พจิารณาอนุมตัใิหด้ าเนินการ  หรอือนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพือ่การด าเนินการต่างๆ  ตามระเบยีบ
อ านาจอนุมตัขิองบรษิทั หรอืตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตัง้ สบัเปลี่ยน โอนย้าย พกังาน และเลิกจ้างผูบ้รหิารและพนักงานในทุก
ต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม 
ส าหรบัต าแหน่งระดบัเทยีบเท่าตัง้แต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อรบัทราบ ส่วนต าแหน่งระดบัเทยีบเท่าผูบ้รหิารส านักตรวจสอบภายในใหด้ าเนินการ
ภายใตค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แต่งตัง้ผูม้อี านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบรษิทัทัง้ดา้นบญัช ี การเงนิ การสัง่ซื้อ การผลติ 
การขาย และการบรหิารทัว่ไป รวมทัง้เอกสารส าคญัอืน่ๆ 

6. ก าหนด เปลีย่นแปลง แกไ้ข และยกเลกิกฎระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ ขอ้บงัคบั บทลงโทษ รวมทัง้
ระบบควบคุมภายใน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตังิานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การ
บรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปตามนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด 

7. แต่งตัง้ที่ปรกึษาด้านต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบรษิัท ทัง้นี้รวมถึงมี
อ านาจในการแต่งตัง้ทนายความเพือ่ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีหรอืเขา้สูค้ดทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่า งหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่
เหน็สมควร และสามารถยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9. รายงานผลการด าเนินงาน ความคบืหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงนิต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั 

10. ด าเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

ทัง้นี้  ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่ประธานคณะเจ้าหน้าที่บรหิาร หรือบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่มี
อ านาจอนุมตักิารด าเนินการในเรือ่งดงักล่าว 

การสรรหากรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิาร 
(1)   การสรรหากรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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  เมื่อต าแหน่งกรรมการหรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัว่างลง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีค่ดัเลอืก สรรหา บุคคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรอืประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยคณะกรรมการ    สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาคดัสรรบุคคลผูท้ีม่คีุณวุฒ ิ
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบตัเิฉพาะในดา้นต่างๆ ทีค่ณะกรรมการยงัขาดอยู่ และจ าเป็น
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทักอ่นเป็นล าดบั  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาจาก
คณุสมบตัดิงัต่อไปนี้.- 

 1. มคีุณสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตาม
ประกาศ หรอืกฏระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถงึขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

 2. เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีห่ลากหลาย และมคีุณสมบตัเิฉพาะในดา้น
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 3. เป็นผู้มคีุณลกัษณะทีส่่งเสรมิด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีอาท ิมคีุณธรรมจรยิธรรม มี
ความเป็นอสิระ กล้าแสดงความคดิเห็น มคีวามคดิสร้างสรรค์ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและความ
ซื่อสตัย ์รวมถงึมคีวามทุม่เทอทุศิเวลาใหก้บับรษิทัอยา่งเตม็ที ่
 

(2)   การสรรหากรรมการ (กรณีทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 
 การเลอืกตัง้กรรมการบรษิัททดแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ จะต้อง

ไดร้บัการอนุมตัแิต่งตัง้จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ซึง่มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการดงัต่อไปนี้.- 

 1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 ในการเลอืกตัง้บุคคลคน

เดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยกว่ากนัไมไ่ด้ 
3. บุคคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ า

จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ านวนกรรมการหรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 นอกจากนี้การเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างลงในกรณีอื่นทีม่ใิช่เนื่องมาจากการครบ
วาระตามกฎหมาย จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ ทัง้นี้บุคคลที่เขา้มาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมวีาระการด ารงต าแหน่ง
เทา่กบัวาระเดมิทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีอ่อกไป 

 ส าหรบัในกรณีกรรมการลาออก ซึง่ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
กรรมการแทนได ้
 

(3)   การสรรหาผูบ้รหิาร 
ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัมอบอ านาจใหเ้ป็นผูพ้จิารณาสรรหาและแต่งตัง้บุคคลทีม่ี

คุณสมบัติเหมาะสม ทัง้ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยจะ
ด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล  โดยถา้เป็นต าแหน่งระดบัเทยีบเท่าตัง้แต่
ผูอ้ านวยการขึน้ไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารส านักตรวจสอบ
ภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอ่น 
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้ และด าเนินการ

ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบยีบของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในทีป่ระชุมจะส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ 
และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรื่อง และมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนั
อย่างรอบคอบ รวมทัง้จดัใหม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมทุกครัง้เพื่อใหก้รรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถ
ตรวจสอบได ้กรรมการมหีน้าทีต่อ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ยกเวน้กรณีทีม่เีหตุผลพเิศษ   

2. ก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละปี เลขานุการบรษิัทได้จัดท าก าหนดการประชุม
ประจ าปีเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนล่วงหน้าและจดัเวลาในการเขา้รว่มประชมุได้ 

3. ในการก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาถงึความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั โดยเลขานุการบรษิทัได้จดัท าก าหนดการประชุม
ประจ าปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพจิารณาในการประชุมแต่ละครัง้  เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทได้รบัทราบถึง
รายละเอยีดต่างๆ ทีต่อ้งพจิารณาในการประชุมแต่ละครัง้ล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดอืนกุมภาพนัธ์จะมกีาร
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี และก าหนดวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี รวมถงึก าหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัท  การประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม จะมีการ
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสอบทานรายไตรมาสที ่1, 2 และ 3 เป็นตน้ 

4. ในการจดัประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จดัส่งเอกสารการประชุมให้แก่
กรรมการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศ
ประกอบการประชมุ  

5. การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
อย่างเคร่งครดั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และมเีลขานุการ
บรษิทัเขา้รว่มการประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุ ขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย 
เพือ่ใหก้รรมการและผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ประธานกรรมการจะใชเ้วลาในการประชุมประมาณ    
1-2 ชัว่โมง ซึ่งเป็นเวลาเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะน าเสนอเรื่องเพื่อพจิารณา และกรรมการสามารถอภปิราย
ปญัหาส าคญักนัได้อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั ทัง้นี้ประธานกรรมการไดส้่งเสรมิใหก้รรมการในทีป่ระชุมใชดุ้ลย
พนิิจทีร่อบคอบ และสอบถามทีป่ระชุมว่าจะมผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิหรอืมคีวามเหน็ เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ในการ
ประชมุแต่ละวาระทกุครัง้ 
 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดท า “แบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ” (CG Self Assessment) น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัท าการพจิารณาเป็นรายบุคคล เพื่อ
พจิารณาผลงานและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ตลอดจนปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท างานใหด้ขี ึน้  
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คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

5. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ก าหนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ      

ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูไวด้งัต่อไปนี้ 
 

นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
1.   การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู จะตอ้ง

พจิารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย ความ
ยตุธิรรม และการจงูใจทีเ่พยีงพอ สามารถเทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนกรรมการในบรษิทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกลเ้คยีงกนั รวมถงึพจิารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวม 

2.  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ และน าเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมตัวิงเงนิค่าตอบแทน
สงูสดุในแต่ละปี การก าหนดคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง รวมถงึคา่เบีย้ประชมุ  

3.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะตอ้งปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ที่ได้อนุมตัิวงเงนิค่าตอบแทน และรายละเอยีดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีด้วย นอกจากนี้ยงัต้องเปิดเผยถึงส่วนทีก่รรมการได้รบัจากการท าหน้าทีอ่ื่นให้
บรษิทั เช่น ทีป่รกึษา และรวมถงึส่วนทีไ่ด้รบัจากการเป็นกรรมการและการท าหน้าทีอ่ื่น 
เชน่ ทีป่รกึษาในบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

 
6. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1. คณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาและให้
ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง   

2. เลขานุการบรษิทัได้จดัใหม้เีอกสารคู่มอืกรรมการ และหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู ประวตั ิ
การถอืครองหลกัทรพัย์ การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ เป็นต้น โดยจะจดัส่งใหทุ้กครัง้ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่  

3. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหป้ระธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารจดัท ารายงานเพื่อทราบเป็น
ประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดงาน เพื่อเตรยีมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

4. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างส าหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้
ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงสิง่ทีไ่ด้ด าเนินการไปในระหว่างปี และพจิารณา
ควบคูก่บัแผนการสบืทอดงาน 
 
 


