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3.  การก ากบัดแูลกิจการ 
3.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 บรษิัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรน ำหลกับรรษัทภิบำลมำใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ดงันัน้
บรษิัทฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ โดยมหีลกักำรและแนวปฏบิตัทิี่สอดคล้องกบัหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ โดยนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ
บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 
 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น  
 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธผิูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเอง โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผู้
ถอืหุ้น ไดแ้ก่ กำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ กำรมสี่วนแบ่งในก ำไรของกจิกำร กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ กำรเขำ้
ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิกำรลดทุนหรอื
เพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้ 
 บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเอง 
ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วนั หรอืตำมระยะเวลำที่กฎหมำย และประกำศต่ำงๆ ก ำหนด ซึง่หนังสอืเชญิประชุมจะระบุ
ถงึวนั เวลำ สถำนที ่ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ และวำระกำรประชุม โดยมี
ค ำชีแ้จ้งและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ พรอ้มด้วยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ หนังสอืมอบ
ฉนัทะตำมทีก่ระทรวงพำณิชยก์ ำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอสิระเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้
เขำ้ประชุมผูถ้อืหุ้นแทนไดใ้นกรณีทีผู่ถ้ือหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
จะเผยแพร่ขอ้มูลส ำคญัเกีย่วกบักำรประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

2. ก่อนด ำเนินกำรประชุมบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบถงึหลกัเกณฑก์ำรออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีำร
นบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม และเมื่อมกีำรใหข้อ้มูลตำมระเบยีบวำระกำรประชุมแลว้ ประธำนทีป่ระชุมจะ
จดัสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็ และสอบถำมบรษิทัฯ โดยมกีรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถำมและรบัฟังควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 
จำกผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถสง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 

3. ในกรณีที่วำระกำรประชุมมหีลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตัง้กรรมกำร บรษิัทฯ จะจดัให้มกีำรลงมติเป็น  
แต่ละรำยกำร 

4. ภำยหลงักำรประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิัทฯ จะจดัท ำบนัทกึรำยงำนกำรประชุมทีถู่กต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึง
ขัน้ตอนกำรลงคะแนน ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย และงดออกเสยีง รวมทัง้จะบนัทกึรำยชื่อกรรมกำรผู้เขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ จะแจง้รำยงำนสรุปผลกำรลงมตทิีเ่วป็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุม
หรอือย่ำงชำ้ภำยในเวลำ 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป และจะจดัสง่รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ภำยใน 14 วนั และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวในเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บรหิำร 
รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ชำวต่ำงชำต ิโดยบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินกำรในดงักล่ำว ดงันี้ 

1. บรษิัทฯ จะจดัท ำหนังสอืเชญิประชุมเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบัและเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม
ภำษำไทย 

2. บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุ้นตำมล ำดบัระเบยีบวำระที่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และจะไม่
เพิม่วำระกำรประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ไวล่้วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผูถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลำใน
กำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

3. บรษิัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ โดยส่ง
ขอ้มูลของบุคคลทีเ่สนอชื่อพรอ้มหนงัสอืยนิยอมใหแ้ก่ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ภำยใต้หลักเกณฑท์ี่
บรษิทัฯ ก ำหนด  

4. บรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระ โดยจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อน ำมำคดิคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนไวเ้พื่อควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

5. บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเกีย่วกบับรษิทัฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถว้น และทนัเวลำ 
แก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัผ่ำนเวป็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ 

6. บรษิัทฯ มนีโยบำยป้องกนักรณีทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรอืผูถ้อืในทำงมชิอบ  

7. บรษิทัฯ มนีโยบำยใหก้รรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีในวำระใดๆ งดเวน้จำกกำรมสีว่นร่วมในกำรประชุมพจิำรณำ
ในวำระนัน้ๆ 

 
หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มที่เกีย่วขอ้ง เช่น ลูกคำ้ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้นหรอืผู้
ลงทุน เจำ้หนี้ และชุมชนที่บรษิัทฯ ตัง้อยู่ รวมทัง้กลุ่มผู้มสี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบญัชอีสิระ เป็นต้น โดย  
บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีเหล่ำนี้อย่ำงเป็นธรรม โดยบรษิทัฯ เชื่อว่ำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม
จะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 

 
1. ผูถ้ือหุ้น 

1.1 บรษิทัฯ มหีน้ำทีส่ง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเอง โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ กำร
ซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ กำรมสี่วนแบ่งในก ำไรของกจิกำร กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ กำร
เขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้
ผู้สอบบญัช ีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืแก้ไข
ขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิกำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้  

1.2 บรษิัทฯ มหีน้ำที่ส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุ้นใช้สทิธขิองตนเองในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
เช่น สทิธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และสทิธิในกำรแสดงควำมเห็นและ
สอบถำมค ำถำมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัวำระกำรประชุม เป็นตน้ 

1.3 บรษิทัฯ มหีน้ำทีง่ดเวน้กำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมดิ หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่ส่งขอ้มูล
หรอืเอกสำรทีส่ ำคญัก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรเพิม่วำระทีส่ ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงขอ้มูล
ส ำคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ เป็นตน้ 
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2. พนักงาน 
2.1 บรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยอำ้งองิจำกผลกำรท ำงำนของพนักงำนซึง่

บรษิทัฯ จะวดัผลกำรด ำเนินงำนของพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  
2.2 บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะพฒันำบุคลำกรของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำน

และผูบ้รหิำร รวมทัง้บรษิทัฯ ไดส้ง่พนักงำนและผูบ้รหิำรไปอบรมกบัหน่วยงำนภำยนอกในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท ำงำน  

2.3 บรษิัทฯ มหีน้ำที่ดูแลรกัษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะ เอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และมคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำน  

2.4 บริษัทฯ มีหน้ำที่รกัษำควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน โดยบรษิัทฯ จะไม่น ำข้อมูลส่วนตัวของ
พนกังำน เช่น เงนิเดอืน ประวตักิำรรกัษำพยำบำล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่บรษิทัฯ มี
หน้ำทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวตำมขอ้บงัคบั และกฎหมำย  

 
3. ลูกค้า 

3.1 บรษิัทฯ มีหน้ำที่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดแีละควำมร่วมมือกบัลูกค้ำในระยะยำว โดยยึดหลกักำร
ด ำเนินงำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ 

3.2 บรษิัทฯ มุ่งเน้นที่จะสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ โดยบรษิัทฯ จะให้บรกิำร
และสนิค้ำที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่อผู้บรโิภค ตำมข้อก ำหนดที่ได้ให้ไว้กบัลูกค้ำ รวมทัง้
ปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงทีม่ต่ีอลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดั 

 
4. คู่ค้าและเจ้าหน้ี 

4.1 บรษิทัฯ ค ำนึงถงึควำมเสมอภำค เป็นธรรม และควำมซื่อสตัยใ์นกำรด ำเนินงำนธุรกจิ โดยบรษิทัฯ 
จะปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ตกลงทีก่ ำหนดร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั 

4.2 บรษิทัฯ จะรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยจะไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ 
ทีไ่ม่สจุรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ 

 
5. คู่แข่งทางการค้า 

5.1 บรษิทัฯ มนีโยบำยสนบัสนุนและสง่เสรมิกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 
5.2 บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทำงกำรคำ้ตำมหลกักฎหมำย และยดึถอืกำรหลกัปฏบิตัทิีด่ ีซึง่บรษิทัฯ 

จะไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ ใสร่ำ้ยโดยปรำศจำกมูลควำมจรงิ หรอื
กำรกระท ำอื่นใดทีไ่ม่เป็นธรรมต่อกำรแขง่ขนั 

 
6. หน่วยงานราชการ 

6.1 บรษิทัฯ มหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมขอ้บงัคบั และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
6.2 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใส และควำมซื่อสตัย์สุจริตในกำรติดต่อท ำธุรกรรมกับ

เจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนรฐั โดยบรษิัทฯ มีนโยบำยที่จะต่อต้ำนกำรให้สนิบนกบัเจ้ำหน้ำที่รฐัใน
รปูแบบต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก หรอืผลประโยชน์ใดๆ กบับรษิทัฯ 
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7. ส่ิงแวดล้อม สงัคม และชุมชน 
7.1 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์

ทรพัยำกรธรรมชำต ิรวมทัง้สง่เสรมิกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
7.2 บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึคุณภำพชวีติของสงัคมและชุมชม โดยบรษิทัฯ จะ

ปฏบิตัติำมขอ้บงัคบั และกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั 
 

 นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสยีสำมำรถสอบถำมข้อมูลของบรษิัทฯ หรอืร้องเรยีนในเรื่องต่ำงๆ  ผ่ำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิทัฯ โดยสำมำรถส่งเรื่องรอ้งเรยีนมำทำงไปรษณีย์มำยงั ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัด ีกรรมกำรตรวจสอบ 
ตำมอีเมล dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com เบอร์โทร 081-148-6455 และเบอร์โทรสำร 02-939-6190 ทัง้นี้ 
ขอ้มูลเรื่องร้องเรยีนจะถูกเกบ็ไว้เป็นควำมลับ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่ตรวจสอบขอ้มูล และเสนอแนว
ทำงแกไ้ข และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป 
 
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่น
ได้เสยีได้รบัขอ้มูลที่มคีวำมเท่ำเทยีมกนั และมคีวำมน่ำเชื่อถือ โดยบรษิัทฯ จะปรบัปรุงขอ้มูลบนเวป็ไซต์ของบรษิัทฯ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญัต่อสำธำรณะชน เช่น วิสยัทัศน์และพันธกิจ ลกัษณะกำร
ประกอบธุรกจิ รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร งบกำรเงนิ รำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิ ปัจจยัควำมเสีย่งและนโยบำย
ดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึวธิกีำรจดักำรดำ้นควำมเสีย่งต่ำงๆ กำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของกรรมกำร ผู้
ถอืหุน้รำยใหญ่ และผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำสอบบญัชแีละค่ำบริกำรอื่นของผูส้อบบญัช ีและค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
และผูบ้รหิำร เป็นตน้ 
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรจดัตัง้หน่วยงำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหข้อ้มลูของบรษิทัฯ แก่ผูถ้อืหุน้ นกั
ลงทุน นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์และประชำชนทัว่ไป 

 
หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 ณ วันที่  31 มีนำคม 2560 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร 
เพื่อก ำกบัดแูลกจิกำรเพื่อประโยชน์สงูสดุในระยะยำวของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำย 

ท ำหน้ำที่พจิำรณำในเรื่องส ำคญัที่เกีย่วเนื่องกบักำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ ทัง้นี้ กรรมกำรทุกคนมอีสิระในกำร
แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เพื่อก ำกับดูแลให้กำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง มปีระสทิธภิำพ และโปร่งใส 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน และเป็นกรรมกำร
อสิระจ ำนวน 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทัง้หมดและไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทัง้นี้  กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มหีน้ำที่พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบในเรื่องส ำคญัเกีย่วกบักำรด ำเนินงำน เช่น 
วสิยัทศัน์และพนัธกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง แผนงำน และงบประมำณ รวมทัง้ก ำกบั ควบคุม 
ดูแลให้ผ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสทิธภิำพและประสทิธิผล โดย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะใช้วิจำรณญำณ และควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รบัผดิชอบ และควำมซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของบรษิทัฯ 

 
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเองประจ ำทุกปี เพื่อประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนในปีทีผ่่ำนมำ และพจิำรณำหำแนวทำงเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร 

 
4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีทีก่รรมกำรของบรษิทัฯ ไดร้บัมอบหมำยให้
มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่มำกขึน้ เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบร่วมดว้ย เป็นตน้ จะไดร้บัค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยเพิม่มำกขึน้ดว้ย ซึง่ตอ้งพจิำรณำตำมควำมสำมำรถของ
บรษิทัฯ ประกอบดว้ย กำรก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรไดก้ ำหนดใหม้คีวำมเชื่อมโยงกบัผลงำนของบรษิทัฯ และ
กำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรแต่ละคนเป็นประจ ำทุกปี 

 
5. การประชุมคณะกรรมการ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้น้นควำมส ำคญัเรื่องกำรตดิตำมและกำรรบัรองผลกำรด ำเนินงำนรำย
ไตรมำส และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรน ำไปพจิำรณำและด ำเนินกำรให้
เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญั  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ทุกครัง้จะมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้จดัท ำวำระต่ำงๆ ของกำร
ประชุมและด ำเนินกำรจดัสง่เอกสำรกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชุม 
รวมถึงกำรบันทึกกำรประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรำยคณะอนุกรรมกำร ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร ส่วนในภำพรวมนัน้ บรษิทัฯ ไดม้กีำร
บนัทกึรำยงำนกำรประชุมและจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่กรรมกำรบรษิัทฯ เป็นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม
และมกีำรจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ อย่ำงเป็นระบบและ
พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 
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3.2  ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 
3.2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

1. ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  

2. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบวิสยัทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย 
เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ตำมทีฝ่่ำยจดักำรจดัท ำและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ   

3. ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏบิตัิงำนของฝ่ำยจดักำร หรอืบุคคลใดๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ท ำ
หน้ำทีด่งักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ
งบประมำณของบรษิทัฯ   

5. ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยจดักำรจดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรสอบบญัชีที่น่ ำเชื่อถือได ้
ตลอดจนดแูลใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 

6. สอบทำนกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง และตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนดำ้น
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

7. พจิำรณำอนุมตักิำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ดแูลมใิหเ้กดิปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ  
10. พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น และผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ อย่ำง

เป็นธรรม โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมสี่วนได้ส่วนเสยีในสญัญำที่ท ำกบั
บรษิทัฯ  ทัง้นี้ ส ำหรบัรำยกำรทีท่ ำกบักรรมกำรหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำร
ซึง่มสีว่นไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิำรท ำรำยกำรนัน้ 

11. จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมหลกัธรรมำภบิำลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และทบทวน
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม 

12. ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอก หำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 
13. พจิำรณำแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบและ

คณะกรรมกำรบรหิำร เป็นต้น และก ำหนดขอบ อ ำนำจ และหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวเพื่อช่วยดแูลระบบบรหิำรและระบบควบคุมภำยในใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนดไว ้

14. พจิำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิัทฯ เพื่อดูแลใหค้ณะกรรมกำรและบรษิัทฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำย ประกำศ 
ขอ้ก ำหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ 

15. พิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบอ ำนำจ  หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไดต้ำมทีเ่หน็สมควรและจ ำเป็น 

16. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่มประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำร 
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ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ นัน้จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นกำร

มอบอ ำนำจหรอืมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ/หรอื ผู้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร 
บรษิัทฯ สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมสีว่นไดเ้สยี หรอือำจไดร้บั
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ยกเว้นเป็น
กำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำ
อนุมตัไิว ้

 
3.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงนิ (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งของบรษิทัฯ อย่ำงเพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอและมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบ
ในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย หรอืเลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพียงพอและมี
ประสทิธภิำพ  

4. ตรวจสอบและสอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

5. พจิำรณำคดัเลอืกเพื่อเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบ ขอบเขต สำระส ำคญัแนวทำง แผนงำน ปัญหำทีพ่บระหว่ำงกำรตรวจสอบและประเดน็ทีผู่ส้อบ
บญัชเีหน็ว่ำเป็นสำระส ำคญั รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคีวำมถูกต้องและ
ครบถ้วน และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลในกำร
เขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

7. จดัท ำรำยงำนผลกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บรษิทัฯ ซึง่รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8. ตดิตำมและประเมนิผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นไป
ตำมหลกัธรรมมำภบิำล 

9. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรอืมีขอ้สงสยัว่ำมี
รำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึง่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ  ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข
ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
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(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอื
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

10. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ   
 

ในกำรปฏบิตังิำนขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเชญิฝ่ำย
จดักำร ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งมำรำยงำน ใหค้วำมเหน็ ร่วมประชุม หรอืสง่เอกสำรทีเ่หน็
ว่ำเกีย่วขอ้งและจ ำเป็น 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอี ำนำจในกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงนิยำมและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ และ
คุณสมบตัิและขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ บทบญัญัติของ
กฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
3.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ  
บรษิทัฯ 

2. ก ำกบัดูแลและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรสอดคล้องกบักลยุทธ์และ 
เป้ำหมำยทำงธุรกจิรวมถงึสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทำงตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อ
น ำไปด ำเนินกำร 

4. พจิำรณำรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรและให้ขอ้คดิเหน็ในควำมเสีย่งที่อำจจะเกดิขึน้ รวมทั ้ง
แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมหรอืบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำร
บรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร ใหแ้ก่คณะท ำงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ก ำกบัดูแลใหม้แีผนจดักำรควำมเสีย่ง และระบบหรอืกระบวนกำรจดักำรควำมเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิัทฯ รวมทัง้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฎิบตัิตำมกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้
องคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มกีำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม 

6. สนับสนุนและพฒันำกำรบรหิำรควำมเสีย่งในทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้เครื่องมอืต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง 
และมปีระสทิธภิำพรวมถงึสง่เสรมิวฒันธรรมบรหิำรควำมเสีย่ง 

7. รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบ และในกรณีทีม่เีรื่องส ำคญั ซึง่
อำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบและ
พจิำรณำโดยเรว็ทีส่ดุ 

8. ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 
9. ปฎบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 

 
3.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

1. บรหิำรและด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์กำรประกอบกจิกำรของบรษิัทฯ  ซึ่งกำร
บรหิำรและด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ดงักล่ำวต้องเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงหรอืแผนกำรด ำเนินงำนที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 
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2. ก ำหนดวสิยัทศัน์ ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำนของ  
บรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกจิและกำรแข่งขนั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เหน็ชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัไิวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

4. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและอ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร  
5. มอี ำนำจแต่งตัง้หรอืว่ำจ้ำงที่ปรกึษำที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ เพื่อให้เกดิประสทิธภิำพ

สงูสดุ 
6. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 
 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจหรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำร
สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมสีว่นไดเ้สยี อำจไดร้บัประโยชน์
ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิ
รำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำอนุมตัไิว้ 

 
3.2.5 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. ดแูล บรหิำรงำน ด ำเนินงำน และปฏบิตังิำนประจ ำตำมธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
และให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดัท ำวสิยัทศัน์ ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง และ /หรอื แผนกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตัแิละรำยงำนควำมกำ้วหน้ำของกำรด ำเนินงำน
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

3. ก ำหนดและปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งกำรจดักำรและกำรบรหิำรงำนให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ รวมทัง้สภำพกำรแขง่ขนัของอุตสำหกรรม 

4. มอี ำนำจว่ำจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออก เลกิจำ้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัพนักงำนในระดบัทีต่ ่ำ
กว่ำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยสำมำรถแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทนได้ 

5. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน และ/หรอื เงนิโบนัสพเิศษ นอกเหนือจำกเงนิโบนัส
ปกตปิระจ ำของพนกังำน โดยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร 

6. มอี ำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม และปรบัปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั และค ำสัง่เกี่ยวกบักำรปฏิบตัิงำน
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ  

7. พจิำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่เป็นเงื่อนไขปกติกำรค้ำ เช่น กำรซื้อขำยสนิค้ำตำมรำคำ
ตลำด และใหเ้งื่อนไขทำงกำรคำ้เหมอืนลูกคำ้ทัว่ไป ทัง้นี้ ภำยใต้นโยบำยทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 
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ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรหรือผู้รบัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง) มสี่วนไดส้ว่นเสยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรหรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งไม่มี
อ ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวโดยเรื่องดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็นไปตำมทีก่ล่ำวไวใ้นขอ้ 7. ขำ้งตน้ 
 
 


