
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประกาศ 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย    

บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดก้ ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำร
ปฏิบติัท่ีดีในกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็น
ลำยลกัษณ์อักษร เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินง ำน โดยถือเป็น
ภำระหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัของทุกคนตอ้งไม่ละเลยในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรท่ีปรำกฎอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี โดยคู่มือฉบบัน้ีจะไดรั้บกำร
พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 โดยบริษทัไดป้รับกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 2560 ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดป้รับปรุง เพ่ือให้บริษทัสำมำรถปรับตวัให้เหมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพ
ธุรกิจ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั มีผลประกอบกำรท่ีดี และสำมำรถเติบโตได้ในระยะยำว สร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำม
น่ำเช่ือถือส ำหรับผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

 

             ในนำมบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)
                  ประกำศ ณ วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 
         

 
      
               (นำยยทุธ วรฉตัรธำร)  
           ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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ประกาศบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)       
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี            1 
หลกัปฏิบัตทิี ่1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร    4 

ทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน  
1.1  บทบำทในฐำนะผูน้ ำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรใหมี้กำรบริหำรจดักำรองคก์รท่ีดี 
1.2 บทบำทในกำรสร้ำงคุณค่ำใหอ้งคก์รอยำ่งย ัง่ยนื 
1.3  ก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบั 
1.4 มอบหมำยหนำ้ท่ี และติดตำมดูแลใหค้ณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

หลกัปฏิบัตทิี ่2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน    8 
2.1  วสิยัทศัน์ และภำรกิจ      
2.2  วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั      
2.3  กลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปี        

หลกัปฏิบัตทิี ่3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล       11 
3.1  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทั 
3.2  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
3.3 กำรพิจำรณำสรรหำคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
3.4  กำรพิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
3.5 ก ำหนดควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ 
3.6  นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม 
3.7  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
 ทั้งรำยคณะ และรำยบุคคล  
3.8 กำรอบรมและพฒันำกรรมกำรบริษทั  
3.9 กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั 

หลกัปฏิบัตทิี ่4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร     36 
4.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร  
4.2  กำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง 
4.3 กำรพิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูง และพนกังำนของบริษทั 
4.4  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูงและพนกังำนของบริษทั 
4.5 กำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง 
4.6  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หมำยถึง กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน นอกเหนือจำกกำร
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทุน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะผูน้ ำกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จะตอ้งน ำองค์กรไปสู่ผลแห่ง
ควำมส ำเร็จ ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และมีผลประกอบกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยำว 
(2)  ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและพฒันำเพ่ือลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(4)  สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง  

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบั เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำท่ีดว้ย

ควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจด ำเนินอย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั และมีผลประกอบกำรท่ีดี ดูแลผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมและเป็นธรรม ป้องกนั
กำรใช้ขอ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และผูอ่ื้นโดยมิชอบ เปิดเผยขอ้มูลด้วยควำมโปร่งใส ไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือใหก้ำรบริหำรจดักำรมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื  

โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
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วตัถุประสงค์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
(1)  สร้ำงระบบบริหำรจดักำรให้มีควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนท่ีชดัเจน ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัใหบ้ริษทัมีศกัยภำพในกำร

แข่งขนัและมีผลประกอบกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว 
(2) สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั 
(3) สร้ำงเคร่ืองมือวดัผลกำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

รวมทั้งสำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง  
(4) สร้ำงกรอบควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และผูบ้ริหำร ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย เพื่อใหฝ่้ำย

บริหำรใชอ้ ำนำจในขอบเขตท่ีก ำหนดอยำ่งชดัเจน และป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
(5)  สร้ำงกรอบกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้ งแนวปฏิบัติท่ีดีตำมประกำศของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

(6)  สร้ำงระบบกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำ ประหยดั และค ำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม 
และลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นรูปธรรม  

การตดิตามผลการด าเนินงานสู่ความยัง่ยืน 
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั รวมทั้งก ำหนด

วสิัยทศัน์ และภำรกิจของบริษทั ทบทวนให้เหมำะสมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และติดตำมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุก
ระดบั ด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั อยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหเ้กิดผลกำรด ำเนินงำนสู่ควำมยัง่ยนื 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีหน้ำท่ีในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบติัตำ่งๆของ
บริษทั และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือใหเ้กิดผลกำรด ำเนินงำนสู่ควำมยัง่ยนืต่อไป 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั สำมำรถรำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบติังำนท่ีขดัหรือสงสยัวำ่จะ
ขดัต่อหลกักำรท่ีก ำหนดให้ผูบ้ังคับบัญชำรับทรำบ โดยถือให้เป็นหน้ำท่ีของผูบ้ังคบับัญชำ ในกำรสอดส่องดูแล และให้
ค  ำแนะน ำต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพ่ือใหป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณท่ีก ำหนดอยำ่งถูกตอ้ง  

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัแบ่งออกเป็น 8 หลกัปฏิบติัดงัน้ี 

หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 1 ตระหนักถึงบทบำท และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ในฐำนะผูน้ ำองค์กรท่ีสร้ำง
คุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 2 ก ำหนดวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื 
หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 4 สรรหำ และพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 
หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 5 ส่งเสริมนวตักรรม และกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 
หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 6 ดูแลใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 
หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 7 รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล 
หลกัปฏิบติัขอ้ท่ี 8 สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วม และกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ 
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การส่ือสารและการเผยแพร่ 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหมี้กำรส่ือสำรและเผยแพร่คู่มือฉบบัน้ีบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ไดน้ ำไปเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยทรำบ
ถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั  

แนวทางการแจ้งข้อร้องเรียน 
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีน่ำสงสยัวำ่จะฝ่ำฝืนหลกักำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีใน

คู่มือฉบบัน้ี ใหพ้นกังำนของบริษทัสำมำรถใชดุ้ลยพินิจของตนเองก่อนในเบ้ืองตน้ โดยกำรสอบถำมตวัเองก่อนวำ่ส่ิงท่ีท ำนั้น 
(1) เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
(2)  เป็นท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่ 
(3) เป็นกำรท ำใหเ้กิดควำมเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัหรือไม่ 
สำมำรถสอบถำมผูบ้งัคบับญัชำไดโ้ดยตรง พร้อมกบัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆ หรือเลขำนุกำรบริษทั 

บทลงโทษ 
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมถึงจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติท่ีดีต่ำงๆของบริษทั ถือเป็น

ภำระหนำ้ท่ี ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ตอ้งยึดเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน และตอ้งไม่ละเลย
กำรปฏิบติัตำมหลกักำรท่ีปรำกฎอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี  

หำกฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์และกฎระเบียบในคู่มือก ำกบัดูแลกิจกำรฉบบัน้ี และก่อให้เกิดควำมเสียหำย
กบับริษทั ให้ถือวำ่มีควำมผิด กำรพิจำรณำบทลงโทษ จะพิจำรณำดว้ยควำมยติุธรรม โดยค ำนึงถึงควำมหนัก เบำ และลกัษณะ
ควำมผิดเป็นส ำคญั ผูมี้อ  ำนำจลงโทษใหเ้ป็นไปตำมท่ีบริษทัก ำหนด  
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หลกัปฏบิัติที ่1 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร 

ทีส่ร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นส่วนส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิในสำขำต่ำงๆ ท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ มีภำวะควำมเป็นผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์ มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ อุทิศเวลำ และปฏิบติัหนำ้ท่ี
ตำมควำมรับผิดชอบ ดว้ยควำมระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต เพื่อประโยชน์อนัสูงสุดของบริษทั 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั ไดจ้ดัท ำกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีก ำหนดบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ในกำร
บริหำรจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1.1 บทบาทในฐานะผู้น าการก ากบัดูแลให้มกีารบริหารจดัการองค์กรทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งเขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ีและตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำท่ีตอ้งดูแลใหอ้งคก์รมีกำร

บริหำรจดักำรท่ีดี โดยก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ก ำหนดวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักท่ีชัดเจนและเหมำะสม สำมำรถใช้เป็นแนวทำงให้พนักงำนทุกระดับ

ขบัเคล่ือนไปในทิศทำงเดียวกนั รวมทั้งไดก้ ำหนดวิสัยทศัน์ และภำรกิจของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรสร้ำง
คุณค่ำให้แก่บริษทั ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และสังคมโดยรวม รวมทั้ งก ำหนดให้มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์ และ
ภำรกิจ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกนัอยำ่งมัน่คง  

(2) ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปี รวมทั้งกำรจดัสรรทรัพยำกรท่ีส ำคญั
อยำ่งเหมำะสมร่วมกบัฝ่ำยบริหำร และก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ี
ไดรั้บมอบหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีก ำหนดไว ้

(3) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน ก ำกับดูแลให้บริษัทมีควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน มี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และมีกลไกกำรด ำเนินงำนในกรณีท่ีประสบปัญหำทำงกำรเงินได ้โดยมอบอ ำนำจ
ให้ฝ่ำยบริหำรมีหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงิน และจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพ่ือสนบัสนุนให้พนกังำนได้
ออมเงินไปใชใ้นอนำคต 

(4) ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ประเมินผลงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 บทบาทในการสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน 
 คณะกรรมกำรบริษัท ในฐำนะผู ้น ำในกำรสร้ำงคุณค่ำให้องค์กรอย่ำงย ัง่ยืน ก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้บริษัทมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และมีผลประกอบกำรท่ีดี ค  ำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยำว ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพ
สิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ท ำประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหส้ำมำรถปรับตวั
ไดภ้ำยใตปั้จจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง โดยก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ีดี โดยคณะกรรมกำร
ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะเป็นผูน้ ำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมี
จิตส ำนึก และเขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจรรยำบรรณท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ และเป็นท่ี
ยอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

(2) ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั 

(3) ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้ งองค์กร โดยมอบหมำยให้
ผูต้รวจสอบภำยใน เป็นผูติ้ดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 
1 คร้ัง รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(4) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง มอบหมำยให้คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ปฏิบัติตำมนโยบำย ติดตำมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง   

(5) ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหวำ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยผูมี้
ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ก ำหนดขั้นตอนกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 

(6) ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนทุก
ระดบัมีควำมรับผิดชอบ เพ่ือสร้ำงประโยชน์ใหส้งัคม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้กิจกำร
มีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย  

(7) ก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส ำนึกให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของกำรทุจริตคอร์รัปชนั 

(8) ก ำกบัดูแลให้มีกำรส่ือสำร เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบัเขำ้ใจ สำมำรถปฏิบติัได้จริงตำม
นโยบำยต่ำงๆขำ้งตน้  

1.3 ก ากบัดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคบั 
(1) ก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล มำตรำ 89/7 – 89/10 เป็น
ตน้ 

(2) ก ำกับดูแลให้ผูต้รวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีตรวจสอบ หรือสอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนนโยบำยหรือแนวทำงท่ีก ำหนด
ไว ้รวมทั้งกระบวนกำรอนุมติักำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั หรือกำรท ำธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั 
เป็นตน้ โดยผูต้รวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบหรือสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ อยำ่งนอ้ย
ไตรมำสละ 1 คร้ัง น ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำต่อไป 
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1.4 มอบหมายหน้าที ่และตดิตามดูแลให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารปฏิบัตหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(1) กำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรชุดย่อยเฉพำะเร่ืองตำมควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นผูด้  ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้เร่ืองท่ีมี

ควำมส ำคญัไดรั้บกำรพิจำรณำ กลัน่กรองรำยละเอียดของขอ้มูลอยำ่งรอบคอบในประเด็นส ำคญัเฉพำะเร่ือง ก่อน
น ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำต่อไป ไดแ้ก่ 
(ก) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ข) คณะกรรมกำรบริหำร 
(ค) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
(ง) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(2) ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ตอ้งจดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรแต่ละคณะ (Board 
Charter) ท่ีก ำหนดบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละคณะอย่ำงชดัเจน เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรทุกคน และก ำหนดใหมี้กำรทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

(3) กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูง ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรก ำหนดบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบไวช้ัดเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เขำ้มำเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

(4) กำรแต่งตั้ งบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นเลขำนุกำรบริษทั และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเห็นสมควร 
อำจจะแต่งตั้งผูช่้วยเลขำนุกำรบริษทั โดยก ำหนดคุณสมบติั และขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ
เลขำนุกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดี
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยคุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทั ใน
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

(5) คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยอ ำนำจกำรบริหำรกิจกำรให้แก่ฝ่ำยบริหำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน 
และติดตำมใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีระหวำ่ง
คณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรอยำ่งชดัเจน ดงัน้ี 
(ก) คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั  

1. กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ 
2. กำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจรรยำบรรณ รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
3. กำรดูแลโครงสร้ำงองค์กร และกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ให้เหมำะสมต่อกำรบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
4. กำรสรรหำ พฒันำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
5. กำรก ำหนดโครงสร้ำงผลตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบั 

ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
(ข) คณะกรรมกำรบริษทั ด ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยบริหำร  

คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำท่ีก ำกับดูแลและติดตำมให้นโยบำยของบริษัทมีควำมสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัของบริษัท และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทั ทรำบเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม ไดแ้ก่ 
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1. กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

2. กำรดูแลและทบทวนระบบบริหำรควำมเส่ียง และระบบควบคุมภำยใน อยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 
3. กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร 
4. กำรก ำหนดกรอบกำรจดัสรรทรัพยำกร กำรพฒันำบุคลำกร และงบประมำณประจ ำปี เช่น นโยบำยกำร

บริหำรกำรเงิน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และนโยบำยดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นตน้ 
5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั 

(ค) คณะกรรมกำรบริษทั ไม่ควรด ำเนินกำร  
คณะกรรมกำรบริษทั มอบอ ำนำจใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และฝ่ำยบริหำร เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใน

กำรด ำเนินกำร โดยไม่แทรกแซงกำรตดัสินใจของฝ่ำยบริหำร ไดแ้ก่ 
1. กำรบริหำรงำนประจ ำวนั ให้ด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์ นโยบำย และแผนงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั

ไดอ้นุมติัแลว้ โดยมอบหมำยให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และฝ่ำยบริหำร รับผิดชอบตดัสินใจกำร
ด ำเนินงำน เช่น กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรรับพนกังำนเขำ้ท ำงำน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตำมระเบียบปฏิบติัของ
บริษทั โดยไม่แทรกแซงกำรตดัสินใจของฝ่ำยบริหำร เวน้แต่มีเหตุจ ำเป็นท่ีฝ่ำยบริหำรน ำเร่ืองเสนอเพื่อ
หำรือ หรือเพื่อพิจำรณำ  

2. เร่ืองท่ีขอ้ก ำหนดหำ้มไว ้เช่น กำรอนุมติัรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 
(6) ก ำหนดให้ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นคนละบุคคลกัน โดยก ำหนด

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ท่ีแยกจำกกนัอยำ่งชดัเจน และก ำหนดใหมี้กำรทบทวนบทบำท หนำ้ท่ี อยำ่ง
สม ่ำเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
(ก) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั 

1. มีบทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทั โดยท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ทั้งในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุ้น สนับสนุนและผลกัดนัให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมใชสิ้ทธ์ิออก
เสียง และปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเคร่งครัด และมีประสิทธิภำพ 

2. ก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มั่นใจว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บรรลุตำมวตัถุประสงค ์นโยบำย และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั  

3. ดูแลให้มัน่ใจวำ่ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กร ท่ีมีจรรยำบรรณ
และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

4. ส่งเสริมใหก้รรมกำรมีส่วนร่วมในกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 
5. เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และ

ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำร นอกจำกน้ีตอ้งดูแลกรรมกำรมิให้อยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของ
ฝ่ำยบริหำร 

(ข) บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรประจ ำวนั ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย 

แผนงำน และงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภำยใตก้รอบอ ำนำจท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
และติดตำมดูแลใหผู้บ้ริหำรระดบัสูง และผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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หลกัปฏบิัติที ่2 
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีชัดเจนและเหมำะสม สำมำรถใช้เป็น
แนวทำงใหพ้นกังำนทุกระดบัขบัเคล่ือนไปในทำงในทิศทำงเดียวกนั รวมทั้งไดก้ ำหนดวสิยัทศัน์ และภำรกิจของบริษทั เพื่อเป็น
กำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และสงัคมโดยรวม ใหส้อดคลอ้งกบักำรสร้ำงคุณค่ำอยำ่งย ัง่ยนื 

2.1 วสัิยทศัน์ และพนัธกจิ 
วสัิยทศัน์  

 “GPI คือ ผูน้ ำสร้ำงสรรคก์ำรจดักิจกรรม ใหบ้ริกำรข่ำวสำร ขอ้มูล สำระ เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์และควำมบนัเทิงท่ีน่ำ
ประทบัใจ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชย้ำนยนต”์ 

พนัธกจิ 
 มุ่งมัน่ผลิตส่ือ เผยแพร่องค์ควำมรู้ และนวตักรรมด้ำนยำนยนต์ท่ีมีคุณภำพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ผูบ้ริโภค 
 มุ่งมัน่พฒันำงำนกิจกรรมดำ้นยำนยนตทุ์กประเภท ใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคำ้ 
 สร้ำงแบรนดสิ์นคำ้ท่ีมีคุณค่ำสูง และทนัสมยัในวงกำรยำนยนต ์
 สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ คู่คำ้ สงัคม แบบมืออำชีพ 
 มุ่งมัน่ท่ีจะสรรหำนวตักรรมใหม่ๆ ดำ้นงำนกิจกรรมยำนยนต ์เพ่ือมอบประสบกำรณ์ดีๆใหลู้กคำ้อยูเ่สมอ 
 มุ่งมัน่จะสร้ำงองคก์รใหมี้คุณค่ำสูง โดดเด่น และทนัสมยัในวงกำรยำนยนต ์
 มุ่งมั่นท่ีจะพฒันำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีศักยภำพ และร่วมกันสร้ำงวฒันธรรมในกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภำพ 
 มุ่งมัน่จะสร้ำงรำกฐำนองคก์รดว้ยค่ำนิยม ซ่ึงท ำใหเ้รำโดดเด่นและแตกต่ำงจำกผูอ่ื้น 
 สร้ำงผลตอบแทนให้ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยกำรสร้ำงผลก ำไรและกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ 

2.2 วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่ผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่ำยและสังคมโดยรวม โดยได้พิจำรณำถึงสภำพแวดลอ้มและปัจจัยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ กำรน ำนวตักรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้อยำ่งเหมำะสมตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควำมพร้อมควำมช ำนำญและควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัของบริษทัดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 
(1) บริษทัจะเป็นผูน้ ำดำ้นกำรจดัแสดงสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์ท่ีไดม้ำตรฐำนและมีคุณภำพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำ

งำนแสดงสินคำ้ดว้ยนวตักรรมใหม่ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของลูกคำ้ท่ีเปล่ียนแปลงได ้
(2) บริษทัจะด ำเนินธุรกิจใหมี้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และมีผลประกอบกำรท่ีดีเพ่ือกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 
(3) บริษทัจะประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม มีควำมโปร่งใส เคำรพสิทธ์ิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ำย ท ำประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตส้ภำวะ
ลอ้มและปัจจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง เพ่ือใหกิ้จกำรด ำรงอยูไ่ดอ้ยำ่งยนืยำว 
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(4) บริษทัจะส่ือสำร และเสริมสร้ำงให้วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทัเป็นแนวทำงท่ีดีในกำรตดัสินใจ 
และกำรด ำเนินงำนของพนกังำนทุกระดบัจนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

เป้าหมายหลกัระยะยาว (3-5 ปี) ของบริษัท 
ธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด  

 บริษทัมุ่งมัน่ในกำรรักษำควำมเป็นผูน้ ำในด้ำนกำรจัดแสดงสินคำ้ท่ีเก่ียวข้องกับยำนยนต์ โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำ

รูปแบบกำรจัดงำน และพัฒนำกิจกรรมในงำนให้มีควำมน่ำสนใจ มีกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพและครบวงจร รวมถึงน ำ

เทคโนโลยีต่ำงๆมำปรับใชส้ ำหรับงำนแสดงกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆให้แก่กลุ่มลูกคำ้ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ

ในกำรขยำยตลำดกำรจดังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนตท์ั้งในและต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจส่ือออนไลน์ และส่ือส่ิงพิมพ ์

 บริษทัมุ่งมัน่ผลิตส่ือออนไลน์ท่ีมีคุณภำพ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกคำ้ผูช่ื้นชอบยำนยนต์ มีกำร

วเิครำะห์ฐำนขอ้มูลผูใ้ชง้ำนผำ่นแอพพลิเคชัน่ เพ่ือน ำมำปรับรูปแบบกำรบริกำรและพฒันำสินคำ้ให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร

กลุ่มลูกคำ้ รวมถึงมุ่งเน้นพฒันำส่ือส่ิงพิมพเ์ดิม ท ำกำรเพ่ิมคุณค่ำให้เป็นท่ีน่ำสะสม สร้ำงตรำสินคำ้ในแต่ละส่ือให้เป็นท่ีรู้จกั 

เพ่ือใหส้ำมำรถพฒันำหรือน ำเสนอสินคำ้และบริกำรใหม่ๆ ภำยใตต้รำสินคำ้นั้นๆ 

ธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์

 บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ ใชว้ตัถุดิบและเทคนิคกำรพิมพท่ี์ทนัสมยั โดยแสวงหำนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต รวมถึงปรับตวัเขำ้หำกลุ่มผูบ้ริโภคและตลำดอยูเ่สมอ เพ่ือพฒันำสินคำ้ใหมี้ควำมหลำกหลำย ปรับ

รูปแบบสินคำ้ใหต้รงต่อควำมตอ้งกำรของตลำดอยูเ่สมอ 
 

 ธุรกิจ e-Sport 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ ำดำ้นกำรจดักำรแข่งขนั Digital Motorsport ในประเทศไทย และในภำคพ้ืนเอเซียตะวนัออก

เฉียงใต ้(SEA) ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำรูปแบบ และเทคนิค ในกำรจดักำรแข่งขนัให้น่ำสนใจ 

และไดม้ำตรฐำน โดยไดรั้บกำรรับรองจำกรำชยำนยนตส์มำคม (รยสท.) และ สหพนัธ์ยำนยนตน์ำนำชำติ ( FIA ) เพ่ือเพ่ิมควำม

เช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มลูกคำ้วำ่จะไดรั้บกำรใหบ้ริกำรจดักิจกรรมอยำ่งมีคุณภำพ และมำตรฐำนระดบัโลก 
 

ธุรกิจลงทุนโรงไฟฟ้ำ 

บริษทัตอ้งกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำธุรกิจเดิมของบริษทั จึงเขำ้ไปลงทุนในธุรกิจดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำ ซ่ึง
บริษทัเห็นวำ่เป็นแหล่งพลงังำนท่ีส ำคญั ทั้งส ำหรับชุมชน หรือยำนยนตใ์นอนำคต โดยบริษทัมุ่งเน้นท่ีจะควบคุมดูแลให้กำร
ด ำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนและแผนงำนท่ีได้วำงไว ้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำรศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรลงทุนเพ่ิมเติมในอนำคต 
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2.3 กลยุทธ์และแผนงานประจ าปี 
คณะกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจวำ่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั ตลอดจนกลยทุธ์ประจ ำปี มีควำม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั โดยส่งเสริมใหฝ่้ำยบริหำรไดมี้ส่วนร่วมในด ำเนินกำร ดงัน้ี 
(1) จดัท ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั โดยค ำนึงถึง

สภำพแวดลอ้มและปัจจยัโดยรอบ ตลอดจนวิเครำะห์โอกำสและควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ และให้มีกำรทบทวน
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และกลยทุธ์ เพื่อให้เพียงพอในกำรคำดกำรณ์และกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั 
ต่อไป 

(2) กำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี ควรก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้ม ปัจจยั และควำมเส่ียง
ต่ำงๆท่ีอำจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดให้จดัท ำเอกสำรวดัควำมพึงพอใจและควำม
คำดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละฝ่ำย ทั้ งภำยในและภำยนอกบริษัท ทั้ งท่ีเป็นตวับุคคล และหน่วยงำน โดย
ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบแต่ละฝ่ำย จดัท ำเอกสำรวดัควำมพึงพอใจและควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
แต่ละฝ่ำย ดงัน้ี 

(ก) ฝ่ำยขำยและกำรตลำด รับผิดชอบลูกคำ้ของบริษทั 
(ข)  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล รับผิดชอบพนกังำนของบริษทั  
(ค) นกัลงทุนสมัพนัธ์ รับผิดชอบผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนของบริษทั 

(3) ก ำหนดกลยทุธ์ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมและกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขนั และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ก ำหนดเป้ำหมำยให้เหมำะสมกบัสภำวะแวดลอ้มทำงธุรกิจ และศกัยภำพของบริษทั โดยก ำหนดเป้ำหมำยทั้งท่ี
เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจำกน้ียงัตระหนกัถึงควำมเส่ียงของกำรตั้งเป้ำหมำยท่ีสูงเกินไป อนัอำจน ำไปสู่
กำรท ำผิดกฎหมำยหรือขำดจรรยำบรรณ 

(5) ก ำหนดใหมี้กำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ผำ่นกลยทุธ์และแผนงำนใหท้ัว่ทั้งองคก์ร 
(6) ก ำหนดให้มีกำรจดัสรรทรัพยำกร และกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์

และแผนงำนประจ ำปี 
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หลกัปฏบิัติที ่3 
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั ถือเป็นแกนน ำของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสำขำต่ำงๆท่ีมีควำม
เช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ มีภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์ มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ อุทิศเวลำและพยำยำมอยำ่งเต็มท่ีในกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต บริษทัไดก้ ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำพำ
องคก์รสู่ควำมส ำเร็จ ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีบริษทั ดงัน้ี 

 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท 
(ก) ภาวะผู้น าและความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทในกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั และก ำกบัดูแล
ให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

(2) คณะกรรมกำรบริษทั ภำยใตก้ำรน ำของประธำนกรรมกำร ตอ้งมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ เพ่ือก ำกบั
ดูแลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล จึงไดแ้บ่งแยกบทบำท หน้ำท่ี
ระหวำ่งประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน  

(3) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู ้บริหำรและกรรมกำรอิสระจำกภำยนอก ซ่ึงเป็นผู ้ท่ี มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ โดยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน ตอ้งมีควำมรู้ดำ้นกำรเงินและกำรบญัชี สำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ เพ่ือรักษำประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเขำ้ร่วมประชุม
อยำ่งสม ่ำเสมอ  

(ข) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร

กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรอิสระ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส ำคญัดงัน้ี 
(1) คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และไม่มำกกวำ่ 12 คน ไดรั้บแต่งตั้ง

จำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจกัร ประกอบดว้ย 
(1.1)  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร มีจ ำนวนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจ

ไดอ้ยำ่งเหมำะสม และสำมำรถใหค้วำมเห็นกบัฝ่ำยบริหำรไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ  
(1.2)  กรรมกำรอิสระ มีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ และตอ้งไม่

น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งดูแลใหก้รรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรทั้งหมดไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

(2)  ให้คณะกรรมกำรบริษัท  เลือกกรรมกำรอิสระคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท  ในกรณี ท่ี
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษทัคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรอง
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ประธำนกรรมกำรบริษทัก็ได ้รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีตำมขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงประธำนกรรมกำร
บริษทัเป็นผูม้อบหมำย 

(3)  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทัโดยต ำแหน่ง ซ่ึงตอ้งไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธำนกรรมกำรบริษทั  

(4)  กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง จำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำอยำ่งชดัเจนและโปร่งใส 

(5) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ดงัน้ี  
(5.1)  นโยบำยกำรก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรท่ีมีควำมหลำกหลำย และขอ้มูลกรรมกำร อำทิ 

อำยุเพศ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง กำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอ่ืน จ ำนวนคร้ังของ
กำรประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผำ่นมำ  

(5.2)  บทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและรำยงำน
ผลปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ   

(6)  ให้คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้ งบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นเลขำนุกำรบริษทั ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำเห็นสมควรอำจจะแต่งตั้งผูช่้วยเลขำนุกำรบริษทั เพื่อใหมี้หนำ้ท่ีในกำรจดัเตรียมกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ตลอดจนเป็นผูป้ระสำนงำนให้มีกำรรำยงำน
ต่อผูถื้อหุ้น ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) เลขำนุกำรบริษทัและ
ผูช่้วยเลขำนุกำรบริษทัมีหน้ำท่ีเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่
อยำ่งใดทั้งส้ินในทุกกรณี 

(ค) คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสำขำต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ มี

ประสบกำรณ์ มีภำวะผูน้ ำ มีวสิยัทศัน์ โดยคุณสมบติัท่ีส ำคญัดงัน้ี 
(1)  กรรมกำรบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และ

กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจ
ใหบ้ริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทั 

(2)  กรรมกำรบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มี จรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ อุทิศเวลำ และพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้ 

(3)  กรรมกำรบริษทั ตอ้งมีควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้น
อุตสำหกรรม วิศวกรรม กำรบริหำรจดักำร กำรขำยและกำรตลำด กำรบญัชีและกำรเงิน กฎหมำยและกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นตน้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมกำรท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหำรอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน ตอ้งมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั เพ่ือเขำ้ไปก ำกบัดูแลและ
บริหำรจดักำรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 



 

- 13 - 
 

(4)  กรรมกำรบริษทั ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรเขำ้เป็นหุ้นส่วน หรือเขำ้เป็นกรรมกำรในนิติบุคคลท่ีมีสภำพ
อยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมี
มติแต่งตั้ง 

(5) กรรมกำรบริษทั แต่ละท่ำนจะไปด ำรงต ำแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน ใน
กรณีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร จะไปด ำรงต ำแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ไดไ้ม่เกิน 3 บริษทัจดทะเบียน 
เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัไดอ้ยำ่งเพียงพอ โดยท่ีกรรมกำร
บริษทั ท่ำนใดมีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรบริษทัอ่ืน ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุก
คร้ัง 

 (6) กรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมท่ีบริษทัก ำหนด และ
ตำมกฎหมำยหลกัทรัพยข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกำศในเร่ืองคุณสมบติัของกรรมกำร
อิสระ ซ่ึงสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม และไม่ให้เกิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ นอกจำกนั้นยงัสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรบริษทั โดยให้ควำมเห็นอยำ่งเป็น
อิสระได ้

(7)  กรรมกำรบริษทั ตอ้งไดรั้บกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ิมประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของคณะกรรมกำรบริษทัและ
สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน 

(8) กรรมกำรบริษทั จะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้

 (ง) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท มีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์

นโยบำย ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบัติท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั โดยกรรมกำรบริษทัตอ้งปฏิบัติ
หนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั จึงไดก้ ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี 
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 

(1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 

(2) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นประจ ำทุกปี เช่น 
วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้ ง ก ำกับ
ควบคุม ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล   

(3) ก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ท ำ
หนำ้ท่ีดงักล่ำว เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

(4) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์และ
งบประมำณของบริษทั 
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(5) ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีท่ีน่ำเช่ือถือได ้
ตลอดจนดูแลใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

(6) ก ำหนดนโยบำยและสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งติดตำมผลกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรควำม
เส่ียงของบริษทั 

(7) พิจำรณำอนุมติักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(8) พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(9) ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหวำ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั
เพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

(10) ก ำหนดให้มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและ
แนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(11) ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหน่ึงในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of 
Conduct) เน่ืองจำกบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัว่ำ “สังคม” เป็นกลไกส ำคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมผลกัดนั
ให้กิจกำรของบริษทัคงอยูแ่ละเติบโตอยำ่งมัน่คงย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม โดยให้
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ฏิบัติตำมนโยบำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สร้ำงกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อม อย่ำง
สม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 

(12) ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดท ำคู่มือจริยธรรมและ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั 

(13) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมกำรบริษทั ไดเ้ขำ้รับกำรอบรมพฒันำควำมรู้ท่ีจ ำเป็นและเสริมสร้ำงทกัษะ
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั อยำ่งสม ่ำเสมอและเปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำควำมรู้
ของกรรมกำรบริษทั ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

(14) คณะกรรมกำรบริษทั ไดอ้อกประกำศ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั” เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อ
ส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ทุกระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของ
กำรทุจริตคอร์รัปชนั 

(15) พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และ
ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว เพ่ือช่วยดูแลระบบ
บริหำรและระบบควบคุมภำยในใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

(16) พิจำรณำแต่งตั้ งเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ 
ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ 
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(17) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทัและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นคน
ละบุคคลกนั จึงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั ในเร่ือง
กำรก ำหนดนโยบำย ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท ำหน้ำท่ีในกำรบริหำรงำนประจ ำ ประธำน
กรรมกำรบริษทัจะตอ้งดูแลติดตำม กำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้ค  ำแนะน ำและช่วยเหลือ แต่
ตอ้งไม่มีส่วนร่วมและไม่แทรกแซงในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวนัซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร ภำยใตก้รอบอ ำนำจท่ีไดรั้บจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

นอกจำกน้ีประธำนกรรมกำรบริษทัตอ้งมีภำวะผูน้ ำ ดูแลกรรมกำรมิใหอ้ยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของฝ่ำยบริหำร โดยท ำ
หน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมทั้ งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุ้น อย่ำงเป็นธรรม มี
ประสิทธิภำพ สนบัสนุนและผลกัดนัให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
อยำ่งเคร่งครัด 

 (จ) วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหมี้วำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3) 
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลำกกนัวำ่
ผูใ้ดจะตอ้งออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรท่ีจะออกตำมวำระน้ีอำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

(2) นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
(2.1)  ตำย 
(2.2)  ลำออก 
(2.3)  ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
(2.4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(2.5) ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 

(3) กรรมกำรท่ำนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนับตั้งแต่วนัท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษทั 

(4)  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั
เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครำวถดัไป โดยบุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่ง
กรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

 (5)  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น 
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 3.1.2 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นเลขำนุกำรบริษทั และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำเห็นสมควร อำจจะแต่งตั้ งผูช่้วยเลขำนุกำรบริษัท โดยก ำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของ
เลขำนุกำรบริษทั ดงัน้ี 

 

(ก)  คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 
(1) เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบัติ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในฐำนะเลขำนุกำรบริษทั ตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) สำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินงำนดำ้นเลขำนุกำรของบริษทั 
(3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอก

บริษทั รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั ตลอดจนเป็นผูป้ระสำนงำนให้มี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสม 

(4) อ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข)  บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั โดยก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม

รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต ดงัต่อไปน้ี 
(1) ดูแลและให้ค  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผู ้บ ริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ์  และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ และติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้ง และสม ่ำเสมอ 
(2) ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั รับผิดชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำร

บริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั  
(3) บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุ้น และดูแลประสำนงำนให้มีกำร

ปฏิบติัตำมมติของท่ีประชุมดงักล่ำว 
(4) ดูแลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูล และกำรรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบ ตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. 
(5) จดัท ำและเก็บเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 

(5.1) ทะเบียนกรรมกำร 
(5.2) เอกสำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
(5.3) หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
(5.4) รำยงำนประจ ำปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

(6) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(7) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

(ค) วาระการด ารงต าแหน่งของเลขานุการบริษัท 
เลขำนุกำรบริษทั มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมมติอนุมติัแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริษทั เห็นสมควร 
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(ง) การพฒันาเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขำนุกำรบริษทั ได้รับกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำง

ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี จำกหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่ำงๆ เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมรู้ น ำมำปรับปรุงกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน รวมทั้ งกำรอบรมพฒันำเพ่ิมควำมรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเลขำนุกำรบริษทั อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสืบทอดต ำแหน่งเลขำนุกำร
บริษทั 

 3.1.3 กรรมการอสิระ 
 ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ
ของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนไดรั้บกำร
แต่งตั้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม ของผูมี้ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย
กวำ่ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำร
ทำงวชิำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
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(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำ
รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ภำยหลงั
ได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตำม  (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจหรือกำรใชบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก ำหนดตำมวรรคหน่ึง (4) ถึง (6) ให้บริษทัไดรั้บกำรผ่อนผนัขอ้
หำ้มกำรมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำชีพเกินมูลค่ำดงักล่ำวก็ต่อเม่ือบริษทัไดจ้ดั
ให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แลว้ว่ำกำรแต่งตั้ งบุคคล
ดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระดว้ย 
(ก) ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพท่ีท ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมีคุณสมบติัไม่เป็นไป

ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 
(ข) เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรเสนอใหมี้กำรแต่งตั้งบุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 

(10) บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรอิสระ มีกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นคร้ังแรก 

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรชุดย่อย เฉพำะเร่ืองตำมควำมจ ำเป็น แยกบทบำทหน้ำท่ี ควำม
รับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดระดบัอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงินอยำ่งชดัเจน 
เพ่ือใหเ้ร่ืองท่ีส ำคญัไดรั้บกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบก่อนน ำเสนอควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำต่อไป ไดแ้ก่ 

 3.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ก)  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน มีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เม่ือกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่
สำมำรถอยู่ไดจ้นครบวำระ มีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนใหม่ใหค้รบถว้นในทนัที หรืออยำ่งชำ้ภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ี
จ ำนวนสมำชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำน 
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(ข) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1)  ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบ  

 ในกรณีท่ีมีกำรเสนอช่ือกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือขออนุมติักำรแต่งตั้ งนั้น บริษทัจะตอ้งเปิดเผย
รำยช่ือ ประวติั ปีท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง พร้อมทั้งระบุวำ่ผูท่ี้ไดรั้บกำรแต่งตั้งมีคุณสมบติัและควำมเป็นอิสระ 
ซ่ึงตอ้งระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีเสนอแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวดว้ย 

(2) เป็นกรรมกำรอิสระ โดยไม่เป็นกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 
(2.1)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั 

(2.2) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

(3)  มีหนำ้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วำ่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(4)  มีควำมรู้ และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ี  ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้ งน้ีต้องมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนท่ีมีควำมรู้ด้ำนบัญชี และมีประสบกำรณ์เพียงพอ ท่ีจะสำมำรถท ำ
หนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้

(5)  กรรมกำรตรวจสอบตอ้งสำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยูเ่สมอ 

(6)  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกและ
แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กำรคดัเลือกประธำน
กรรมกำรตรวจสอบควรจะตอ้งพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงคุณสมบติัท่ีสำมำรถเป็นแกนน ำได ้เน่ืองจำก
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นบุคคลท่ีจะให้ควำมมั่นใจในควำมมีประสิทธิผลโดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงจะมีผลต่อกำรวำงเผนงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นผูน้ ำในกำรประชุมให้
เป็นไปในแนวทำงท่ีถูกตอ้ง 

(ค)  บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไดจ้ดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีก ำหนดบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัตำมท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ย
ควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

(1) สอบทำนใหบ้ริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ของบริษทั อยำ่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

(2) สอบทำนให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 
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(3) สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรประเมินควำมเส่ียง กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ  

(4) สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

(5) พิจำรณำคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ติดตำมประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต สำระส ำคญั
แนวทำง แผนงำน ปัญหำท่ีพบระหว่ำงกำรตรวจสอบและประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคญั 
รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(6) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกตอ้งและ
ครบถว้น และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลในกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้ งน้ี  เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(7) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56-2) ของบริษทั ซ่ึง
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

(8) สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์
รัปชนัของบริษทั ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
(CAC) 

(9) ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมี
รำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(10) คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตั้ งเลขำนุกำรบริษัท หรือผูช่้วยเลขำนุกำรบริษัท เป็นเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มีหน้ำท่ีในกำรจดัเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจน
เป็นผูป้ระสำนงำนใหมี้กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป 

(11) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 

(ง) วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก ำหนดใหก้รรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งประธำนกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำร

ตรวจสอบซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจจะไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่อีกก็ได ้นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำม
วำระแลว้ กรรมกำรตรวจสอบจะพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
 (1.1)  ตำย 
(1.2) ลำออก 
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(2) ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระ กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งแจง้ต่อบริษทัล่วงหนำ้อยำ่ง
น้อย 1 เดือน พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะได้พิจำรณำแต่งตั้ ง
กรรมกำรอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลำออก 

 (3) เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ
คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน โดยบุคคลท่ีเขำ้
เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำกบัวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตน
ด ำรงต ำแหน่งแทน 

(4) ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระให้บริษทัแจง้พร้อมเหตุผลของกำรพน้จำก
ต ำแหน่งดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทนัที และ/หรือน ำส่งโดยวิธีกำรตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วำ่ดว้ยกำรรำยงำนผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

(5) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีก ำหนดใหว้ำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งไม่ควรเกิน 9 ปีนั้น ให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรพิจำรณำอย่ำง
สมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นวำ่ บุคคลดงักล่ำวมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีใน
ฐำนะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั และสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง  

 3.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
(ก)  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรระดบักรรมกำร จ ำนวน 3-5 คน ซ่ึงไดรั้บ
กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำร จะเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสม  

(ข) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 
(1)  เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบติั หนำ้ท่ี และควำม

รับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริหำร รวมทั้งตอ้งมีคุณธรรม ตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล มีวฒิุภำวะและ
กำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง ยดึมัน่ในกำรท ำงำนอยำ่งมีหลกักำร 

(2) เป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และควรไดรั้บกำร
อบรม เสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และสม ่ ำเสมอในเร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือให้ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนและควรไดเ้พ่ิมพูนควำมรู้เก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของคณะกรรมกำรบริหำร 

  ประธำนกรรมกำรบริหำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อให้มีหน้ำท่ีในกำรจดั
เตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนเป็นผู ้ประสำนงำนให้มีกำรรำยงำนต่อรำยงำน
คณะกรรมกำรบริษทั และหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

(ค) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
บริษทั ไดจ้ดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร ท่ีก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั ตำมท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรงำนของบริษัท ซ่ึงจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ
ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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(1) บริหำรจดักำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ
งบประมำณตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

(2) พิจำรณำขอ้เสนอของฝ่ำยบริหำร ในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
งบประมำณประจ ำปี แผนกำรเงินและกำรลงทุน แผนกำรบริหำรดำ้นทรัพยำกรบุคคล และดำ้นเทคโนโลยี
สำระสนเทศ เป็นตน้ โดยกำรประเมินผลส ำเร็จของบริษทั ตำมเป้ำหมำยคะแนน KPI (Key Performance 
Indicator) เพ่ือเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

(3) ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส และประจ ำปี เปรียบเทียบกบัเป้ำหมำย
และงบประมำณท่ีก ำหนด และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบและพิจำรณำอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

(4) สร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งประพฤติตนให้เป็นแบบอยำ่งท่ี
ดี 

(5) พิจำรณำก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร  
(6) พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลและประจ ำปี ตำมผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปีของบริษทั และเสนอ

ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัต่อไป 
(7) มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหผู้บ้ริหำรคนหน่ึง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติักำรอยำ่งหน่ึงอยำ่ง

ใดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร ซ่ึงรวมถึงกำรยกเลิก
หรือเพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้นๆตำมท่ีเห็นสมควร  

(8) มีอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงิน ตำมระเบียบในกำรปฏิบติังำน และอ ำนำจในกำรอนุมติัตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั แลว้ 

(9) มีอ ำนำจแต่งตั้ งคณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนชุดต่ำงๆเพ่ือกลั่นกรองรำยละเอียดของข้อมูลอย่ำง
รอบคอบในประเด็นส ำคญัเฉพำะเร่ือง โดยก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ รวมทั้งก ำกบัดูแลให้
กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ บรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

(10) ปฏิบติักำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยใหด้ ำเนินกำรเป็นครำวๆไป 
 

(ง) วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
(1) กรรมกำรบริหำรรวมทั้ งประธำนกรรมกำรบริหำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระท่ีด ำรงต ำแหน่ง

ผูบ้ริหำรของบริษทั  
(2) นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรตรวจสอบจะพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

(2.1) ตำย 
(2.2)  ลำออก 
(2.3)  คณะกรรมกำรบริษทัลงมติใหอ้อกหรือถูกถอดถอน 
(2.4) ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยก ำหนด 

(3) ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรวำ่งลง เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
หรือคณะกรรมกำรบริษทั อำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำรบริหำรแทนโดยบุคคลท่ี
เขำ้เป็นกรรมกำรบริหำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้ท่ำกบัวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรบริหำรซ่ึงตนด ำรง
ต ำแหน่งแทน 

 



 

- 23 - 
 

 3.2.3 คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
(ก)  องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 
3 คน และกรรมกำรบริหำรอยำ่งนอ้ย 1 คน ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีไม่สำมำรถอยูไ่ดจ้นครบวำระ มี
ผลใหจ้ ำนวนสมำชิกนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนด คณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำคดัเลือก และแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีรำยใหม่ให้ครบถว้น ในทนัทีหรืออยำ่งชำ้ภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ ำนวน
สมำชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำน 

(ข) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
(1)  เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ

ในฐำนะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้ งตอ้งมีคุณธรรม 
ตดัสินใจด้วยขอ้มูลและเหตุผล มีวุฒิภำวะ และยึดมัน่ในกำรท ำงำนอย่ำงมีระบบและหลกักำร สำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระไม่อยูภ่ำยใตก้ำรครอบง ำของผูใ้ดผูห้น่ึง 

(2) เป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 
และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และควรไดรั้บกำรอบรม เสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และสม ่ำเสมอใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี เพ่ือให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

(3) ตอ้งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกและ
แต่งตั้งกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ 1 คน ให้
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
ควำมเช่ือถือและกำรยอมรับโดยทัว่ไป 

(ค) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ี
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ปฏิบัติหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ 

ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจำรณำองคป์ระกอบ คุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทัโดยรวม และรำยบุคคล ท่ีเหมำะสมกบัขนำด 

ประเภท และควำมซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท ทั้ งในด้ำน กำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ควำมเป็นอิสระตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษทัก ำหนด 

(2) พิจำรณำคุณสมบติัของผูบ้ริหำรสูงสุดท่ีเหมำะสมกับกำรบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้บรรลุ
วสิยัทศัน์ท่ีก ำหนดไว ้โดยให้ครอบคลุมทั้งในดำ้นกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และน ำ
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ปัจจยัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีส ำคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น สภำพและแนวโนม้เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 
ตลอดจนสภำวะกำรแข่งขนัทำงธุรกิจมำประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

(3) ก ำหนดกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลำกร ให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงและคุณสมบติั
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 1. และ 2. ทั้งน้ี โดยยดึตำมหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำอยำ่งโปร่งใส 

(4) ก ำกบัดูแลให้บริษทัมีกำรปฐมนิเทศ และมอบเอกสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีให้แก่กรรมกำร
ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 

(5) ทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั เพื่อเตรียมควำมพร้อม
เป็นแผนต่อเน่ืองใหมี้ผูสื้บทอดงำนเพ่ือใหก้ำรบริหำรงำนของบริษทั สำมำรถด ำเนินไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  

(6) สนับสนุนให้บริษทั เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร
บริษทั 

(7) คดัเลือกกรรมกำรบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเพ่ือน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

(8) ทบทวนและเสนอรูปแบบหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนใหเ้หมำะสมกบัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร โดยเช่ือมโยงค่ำตอบแทนกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษทั เพ่ือให้สำมำรถจูงใจและ
รักษำกรรมกำรท่ีมีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศกัยภำพ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพ้ิจำรณำ
เพ่ือใหค้วำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี เพื่อขออนุมติั 

(9) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี และพิจำรณำปรับอตัรำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมให้แก่ผูบ้ริหำรสูงสุด
ของบริษทั เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

(10) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีดีในกิจกำรดำ้นต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดย จดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ไดย้ดึเป็นแนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน โดยถือเป็นภำระหนำ้ท่ี
ท่ีส ำคญัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตอ้งไม่ละเลยในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรท่ีปรำกฎ
อยูใ่นคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

(11) ติดตำม ทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

(12) สนบัสนุนให้มีกำรเผยแพร่กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีภำยในองค์กรให้เป็นท่ีเขำ้ใจของกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนทุกระดบัและ ใหมี้ผลในทำงปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(13) พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทและ
ผูช่้วยเลขำนุกำรบริษทั หรือในกรณีท่ีต ำแหน่งดงักล่ำววำ่งลง และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 
 

(ค) วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
(1)  กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้ งประธำนกรรมกำรสรรหำ 

พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ จะไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่อีก
คร้ังก็ได ้นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีจะพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
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(1.1)  ตำย 
(1.2) ลำออก 

(2) เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีว่ำงลง เพรำะเหตุอ่ืน
นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษทั อำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นเขำ้เป็นกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเขำ้แทน โดยบุคคลท่ี
เขำ้มำเป็นกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้ท่ำกบั
วำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีตนด ำรง
ต ำแหน่งแทน 

 3.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(ก) องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จำกกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 4 คน 
ประกอบดว้ย กรรมกำรบริหำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และกรรมกำรอิสระ 1 คน โดยให้กรรมกำรอิสระ 1 คน ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   

(ข) คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(1) เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบติั หนำ้ท่ีและควำม

รับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
(2) กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งสำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง  
(3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั หรือผูช่้วยเลขำนุกำรบริษทัเป็นเลขำนุกำร เพื่อให้

มีหนำ้ท่ีในกำรจดัเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนเป็นผูป้ระสำนงำนให้มีกำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษทั 

(ค) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(1) ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ท่ี

สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั กลยุทธ์ และควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ ส ำหรับเป็นกรอบกำร
ปฏิบติังำนของทุกคนในองคก์ร ใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และมีกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียงเป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(2) ให้ขอ้เสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง 
เพื่อน ำไปด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(3) ก ำกบัดูแล ใหมี้กำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภท ทั้งปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอกองคก์ร โอกำสและ
ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อกำรด ำเนินงำนรวมทั้ งบริษทั ไม่ว่ำจะเป็นควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ (Strategic 
Risk) ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติังำน (Operation Risk) ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน (Financial Risk) และควำม
เส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั (Compliance Risk) รวมถึงควำม
เส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เป็นตน้ 
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(4) พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรและให้ขอ้คิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง
แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำร กำรควบคุมหรือบรรเทำ และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร ใหแ้ก่คณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง 

(5) ติดตำมผลกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับไดจ้ำกคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง วำ่มีแนวทำงกำร
แกไ้ขและกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคตอย่ำงไร โดยพิจำรณำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 
คร้ัง 

(6) ก ำกบัดูแลให้มีแผนจดักำรควำมเส่ียง และระบบหรือกระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทั รวมทั้ งกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้ ง
องคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทั มีกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

(7) สนบัสนุนและพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งเคร่ืองมือต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภำพรวมถึงส่งเสริมวฒันธรรมบริหำรควำมเส่ียง 

(8) ก ำกบัดูแลใหห้น่วยงำนต่ำงๆด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้
(9) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีท่ีมีเร่ืองส ำคญั ซ่ึง

อำจมีผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนัยส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทรำบและพิจำรณำ
โดยเร็วท่ีสุด 

(10) ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง อยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 
(11) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย  

 

(ง) วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี กรรมกำรท่ีครบวำระด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว มีสิทธิ

ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง ในกรณีไม่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงจะพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) พน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
(4) คณะกรรมกำรลงมติใหอ้อก หรือถูกถอดถอน 
(5) ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎบตัร 

3.3 การพจิารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 3.3.1 หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีหนำ้ท่ี
ในกำรพิจำรณำสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรของบริษทั ตำมหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรท่ีก ำหนดอย่ำงโปร่งใส และชดัเจน 
เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือ่ใหไ้ดก้รรมกำรของ
บริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมตำมท่ีบริษทัก ำหนด โดยไม่จ ำกดัเพศเช้ือชำติศำสนำ สรุปไดด้งัน้ี  

(1) คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยกำรให้สิทธิท่ีเท่ำเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย โดยเฉพำะผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในกำร
เสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรเสนอแต่งตั้ ง ซ่ึง
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 



 

- 27 - 
 

 (2) กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 
 (2.1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียงตำมจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2.2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำมขอ้ (2.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(2.3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธำนท่ีประชุมเป็น
ผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ได้พิจำรณำก ำหนดและทบทวน
โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยใหเ้หมำะสม สอดคลอ้งกบักลยทุธ์
กำรประกอบธุรกิจของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนำคต  

(4) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คดัเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรและกรรมกำรอิสระ โดยค ำนึงถึงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ท่ีก ำหนดให้กรรมกำรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัท ำ Board Skill Matrix เพ่ือก ำหนด
คุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะ ควำมสำมำรถ และควำมจ ำเป็นท่ียงัขำด รวมถึง
คุณสมบติัท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบ และโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยทุธ์ทำงธุรกิจของ
บริษทั 

(5) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ และ
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำร ท่ีค  ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity) ท่ี
มีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัมีระดบักำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น มีภำวะควำมเป็นผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์กวำ้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมิ
ให้มีขอ้จ ำกดัแค่ทำงอำย ุเช้ือชำติ ภำษำ และเพศ เท่ำนั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรตดัสินใจและเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัก่อนน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  
(5.1)  พิจำรณำรำยช่ือกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และรำยช่ือผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้รับกำร

คดัเลือกเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ทั้ งจำกกำรเสนอของคณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของ
บริษทั โดยเฉพำะผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีเสนอช่ือกรรมกำรรำยเดิม ตอ้งพิจำรณำผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในปีท่ีผ่ำนมำของกรรมกำร
รำยดงักล่ำวประกอบดว้ย  

(5.2)  พิจำรณำบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
(ก) ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และตำมข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติท่ีดีของ

ส ำนกังำน ก.ล.ต.  
(ข) มีประวติักำรท ำงำนท่ีดี มีจริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถ

เฉพำะดำ้น ท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
(ค) จดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอและสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 
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(ง) ไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนั กบักิจกำรของบริษทั ไม่วำ่จะท ำเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นก็ตำม  

 (6) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดแผนสืบทอดงำนของ
กรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัรวม ทั้งก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำผูสื้บทอด น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

3.3.2 หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำกลัน่กรองบุคคลตำม

หลกักำร วธีิกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบติัตำมประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกำรสรรหำและ
คดัเลือกคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในกรณีท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ หรือในกรณีท่ีต ำแหน่งดงักล่ำววำ่งลง เพ่ือเสนอรำยช่ือบุคคล
ท่ีเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมกำรชุดยอ่ยประกอบดว้ย 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร และเป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 
คน โดย 1 คนจะตอ้งมีควำมรู้ดำ้นบญัชีและกำรเงิน 

(2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 
3 คน และกรรมกำรบริหำรอยำ่งนอ้ย 1 คน 

(3) คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูง จ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 คน โดยประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 

(4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมกำรบริหำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และกรรมกำรอิสระ 1 
คน 

3.4 การพจิารณาก าหนดผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอตัรำ
ผลตอบแทน ให้มีควำมเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบ เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำม
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัทั้งระยะสั้นและระยะยำว จึงก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทน ดงัน้ี 

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน 
บริษทั มีควำมมุ่งมัน่ในกำรจ่ำยผลตอบแทน อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสมทั้งระยะสั้นและระยะยำว โดยพิจำรณำจำก

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำร โดยประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั และผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสำหกรรมเดียวกนัและบริษทัจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั  

3.4.1 การพจิารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำร

ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลักทั้ งระยะสั้ นและระยะยำวของบริษัท โดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำรแต่ละ
คน และกรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบเพ่ิม เช่น เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
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ควรไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมำะสม ซ่ึงสำมำรถเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสำหกรรมเดียวกนั และบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั  

(2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนจำก
โครงสร้ำงและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยผลตอบแทนกรรมกำร ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยพิจำรณำ
ผลตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีควำมเหมำะสม ได้แก่ ผลตอบแทนท่ีจะจ่ำยในอตัรำคงท่ี เช่น ค่ำเบ้ียประชุม
ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส และผลตอบแทนท่ีจ่ำยตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เช่นโบนสั หรือเงินบ ำเหน็จ โดย
มีกำรเช่ือมโยงกบัมูลค่ำท่ีบริษทั สร้ำงใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงตอ้งไม่สูงเกินไปจนท ำให้เกิดกำรมุ่งเนน้ผลประกอบกำรใน
ระยะสั้น น ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั ก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัต่อไป  

(3)  คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนจำกผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทั ในแต่ละปี  

(4)  คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนจำกกำร
ประเมินผลปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในแต่ละปี เพื่อน ำขอ้มูลมำ
พิจำรณำปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน ของคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป  

(5)  คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยและ
หลกัเกณฑ์กำรก ำหนดผลตอบแทนกรรมกำรท่ีสะทอ้นถึงขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ รวมทั้ ง
รูปแบบและอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนของกรรมกำรแต่ละคนในคณะกรรมกำรบริษทั และในคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ย ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

3.5 ก าหนดความรับผดิชอบในการปฏิบัตหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
บริษทัก ำกบัดูแลใหก้รรมกำรทุกคน มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ดงัน้ี 
(1) ก ำกบัดูแล และสนบัสนุนใหม้ัน่ใจวำ่ กรรมกำรเขำ้ใจบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของตน 
(2) บริษทัก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร แต่ละท่ำนจะเขำ้ไปด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ และก ำหนดให้กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร รวมถึงประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร สำมำรถเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 3 แห่งโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ ซ่ึงพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน  และเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเพียงพอ  

นอกจำกน้ี บริษทัก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนได ้แต่
ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรของบริษทั และกิจกำรนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั หรือเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั โดยตรงไดรั้บควรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ก่อนไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืน 

(3) ก ำหนดใหก้รรมกำรท่ีไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืน ตอ้งเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
(4) กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร ท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้มในกิจกำรอ่ืนท่ีมีควำมขดัแยง้ หรือสำมำรถใช้

โอกำสหรือขอ้มูลของบริษทัเพื่อประโยชน์ของตน บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำร
เก่ียวโยงกนัของบริษทั ซ่ึงตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำ และตอ้งเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) หรือมีกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบตำมควำมเหมำะสม 
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(5) กรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งหมดท่ีได้
จดัใหมี้ข้ึนในรอบปี  

3.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วมและกิจกำรอ่ืน ท่ีบริษทัไปลงทุน

อย่ำงมีนัยส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกบักิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อย / บริษทัร่วมและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุน มี
ควำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรดูแลบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ดงัน้ี  
(1.1)  คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม

ในบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม โดยก ำหนดดว้ยมติคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อใหมี้กำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้ง
กบับริษทัใหญ่  

(1.2) ก ำหนดขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั ตำมขอ้ (1.1) ให้ปฏิบติั
เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม รวมทั้งในกรณีท่ีบริษทัย่อย / บริษทัร่วมมีผูร่้วมลงทุน
อ่ืน ตวัแทนก็ควรท ำหนำ้ท่ีอยำ่งดีท่ีสุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม และใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบำยของบริษทัใหญ่  

(1.3)  ก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วมท่ีเหมำะสม 
และรัดกมุเพียงพอ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

(1.4)  ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น กำรท ำรำยกำรอ่ืนท่ีส ำคญั เช่นกำรเพ่ิมทุน กำรลงทุน และกำรเลิก
บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม เป็นตน้  

(2) ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเขำ้ร่วมลงทุนในกิจกำรอ่ืนอยำ่งมีนัยส ำคญั เช่น มีสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุน หรืออำจตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยส ำคญัต่อบริษทั ใน
กรณีท่ีจ ำเป็น คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้จัดท ำ Shareholders’ Agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิด
ควำมชดัเจนเก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั 

(3) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของ
บริษทัไดต้ำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

3.7 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล 
 คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั 

และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ทั้งรำยคณะและรำยบุคคล เป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยใชแ้บบประเมินตำมแนวของสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัควำมเหมำะสมของ
บริษทั โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพ่ือใหท้รำบปัญหำ อุปสรรคท่ีเป็นเหตุใหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นระหวำ่งปีท่ีผำ่นมำ 
(2) เพื่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยมีประสิทธิผลมำกข้ึน เน่ืองจำกไดท้รำบถึง

ควำมรับผิดชอบของตนไดช้ดัเจน 
(3) เพื่อให้ทรำบแนวทำงกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นของ

คณะกรรมกำรบริษทั 
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(4) เพ่ือช่วยในกำรปรับปรุงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทักบัฝ่ำยบริหำร 

 3.7.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรายคณะและรายบุคคล 
(ก) วธีิการประเมนิ 

กำรประเมินจะใชแ้บบประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งคณะและรำยบุคคล โดยใช้
วิธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัแต่ละคน โดยกำเคร่ืองหมำย () ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหน่ึงช่องใน
แบบประเมิน โดยใหมี้ควำมหมำยดงัน้ี 

 
0  =  ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1  =  ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
2  =  เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3  =  เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
4  =  เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม 

 (ข) หัวข้อประเมนิ 
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินคณะกรรมกำรแต่ละคณะ โดยหวัขอ้ประเมินสูงสุดแบ่งเป็น 5 หวัขอ้ 

อำจจะใชห้วัขอ้ประเมินไม่เหมือนกนั ซ่ึงอำจจะปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
(1)  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัแบบรำยคณะ 

(1.1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
(1.2) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
(1.3) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(1.4) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
(1.5) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

(2)  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัแบบรำยบุคคล 
(2.1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
(2.2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(2.3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 3.7.2 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล 
(ก) วธีิการประเมนิ 

กำรประเมินจะใชแ้บบประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ทั้งคณะและรำยบุคคล โดยใช้
วิธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัแต่ละคน โดยกำเคร่ืองหมำย () ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหน่ึงช่องใน
แบบประเมิน โดยใหมี้ควำมหมำยดงัน้ี 

0  =  ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1  =  ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
2  =  เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3  =  เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
4  =  เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม 
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 (ข) หัวข้อประเมนิ 
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรประเมินคณะกรรมกำรแต่ละคณะ โดยหวัขอ้ประเมินสูงสุดแบ่งเป็น 5 หวัขอ้ 

อำจจะใชห้วัขอ้ประเมินไม่เหมือนกนั ซ่ึงอำจจะปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
(1)  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแบบรำยคณะ 

(1.1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(1.2) ควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(1.3) ะกรรมกำรชุดยอ่ยควำมเป็นอิสระของคณ  
(1.4) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(1.5) กำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

 (2)  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแบบรำยบุคคล 
(2.1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(2.2) กำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
(2.3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

3.7.3 สรุปผลการประเมนิและรายงานผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการ 
บริษทั น ำเสนอสรุปผลกำรประเมินและรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั 

และคณะกรรมกำรชุดย่อย ทั้ งรำยคณะและรำยบุคคล เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ ดงัน้ี 

(1) เพื่อน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำทบทวนวธีิกำรประเมิน 
(2) เพื่อน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั และ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(3) เพื่อน ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร 
(4) บริษทัสำมำรถจดัให้มีท่ีปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็นในกำร

ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

3.8 การอบรมและพฒันากรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ย และกรรมกำรแต่ละคน มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำท

หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษทั ลกัษณะกำรประกอบกิจกำร และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบ
กิจกำรของบริษทั ตลอดจนส่งเสริมใหก้รรมกำรทุกคนไดรั้บกำรเสริมสร้ำงทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร
อยำ่งสม ่ำเสมอ  

3.8.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรก ำหนดใหมี้กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัลกัษณะกำร

ประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมควำมพร้อมและสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพของกรรมกำรใหม่ ให้สำมำรถเขำ้รับ
ต ำแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด โดยมีเลขำนุกำรบริษทั เป็นผูป้ระสำนงำนในเร่ืองต่ำงๆ ดงัน้ี 

(1) เร่ืองท่ีควรทรำบ ไดแ้ก่ โครงสร้ำงธุรกิจ โครงสร้ำงกรรมกำร โครงสร้ำงองคก์ร ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำม
รับผิดชอบ รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกิจกำรของบริษทั 
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(2) เร่ืองควำมรู้ทั่วไปของธุรกิจ มีควำมเข้ำใจถึงวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ และภำรกิจของบริษัท 
ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน นอกจำกน้ีจดัใหมี้กำรเยี่ยมชมกระบวนกำรผลิต เพ่ือใหเ้กิด
ควำมเขำ้ในภำพรวมกำรด ำเนินงำนขององคก์ร 

(3) ส่งเสริมควำมรู้ และมุมมองใหม่ๆทำงดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ภำวะอุตสำหกรรมและนวตักรรมใหม่ๆ 

(4) จดัให้มีกำรพบปะหำรือกบัประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เพื่อสอบถำมขอ้มูลเชิงลึก
เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

(5) กรรมกำรทุกคน ตอ้งผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) และกรรมกำรตรวจสอบ
อยำ่งน้อย 1 คน ตอ้งผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) จำกสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เพื่อให้ทรำบถึงบทบำทหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

3.8.2 การพฒันาความรู้กรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมและสนบัสนุน ให้กรรมกำรบริษทั เขำ้รับกำรอบรมสมัมนำหลกัสูตรต่ำงๆอยำ่งต่อเน่ือง 

ทั้งท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต. หรือองคก์รอิสระต่ำงๆเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

(1) สนับสนุนกรรมกำรบริษทั ให้เขำ้อบรมและพฒันำควำมรู้ท่ีจ ำเป็น และเสริมสร้ำงทกัษะควำมรู้ในกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ีกรรมกำรของบริษทั อยำ่งสม ่ำเสมอ 

(2) สนับสนุนกรรมกำรบริษัท ให้มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเส่ียง เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมทั้ งรับทรำบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบัน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

(3) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรม และกำรพฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองของกรรมกำรบริษทั ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 
56-2) 

3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำรจดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ

และเหมำะสมดงัต่อไปน้ี 
(1) ก ำหนดตำรำงกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เป็นกำรล่วงหน้ำทุกปี เพื่อให้กรรมกำร

สำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุมไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
(2) ก ำหนดจ ำนวนคร้ังในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อยำ่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติม

ตำมควำมจ ำเป็น โดยให้ฝ่ำยบริหำรไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส และประจ ำปีให้
คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำรได้
อยำ่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุกำรณ์ 

(3) ส่งเสริมใหก้รรมกำรแต่ละคน รวมทั้งฝ่ำยบริหำร มีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เขำ้สู่วำระกำร
ประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 10 วนัท ำกำรก่อนกำรประชุม โดยวิธีกำรส่งวำระกำรประชุมไปท่ีเลขำนุกำร
บริษทั เพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมต่อไป 
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(4) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้เลขำนุกำรบริษทั ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมกำรอยำ่งนอ้ย 7 วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้นดัประชุมโดยวิธีอ่ืน
และ ก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้โดยจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั หรือ
สถำนท่ีอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรจะเห็นสมควร 

(5) สนับสนุนให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เชิญผูบ้ริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั เขำ้ร่วมประชุมเพ่ือให้
สำรสนเทศรำยละเอียดเพ่ิมเติมในฐำนะท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีน ำเสนอในท่ีประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้
คณะกรรมกำรท ำควำมรู้จกัผูบ้ริหำร เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งต่อไป 

(6) กรรมกำร สำมำรถขอสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือเลขำนุกำรบริษทั หรือ
ผูบ้ริหำรอ่ืน ท่ีไดรั้บมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยท่ีก ำหนดและในกรณีท่ีจ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจดัให้มี
ควำมเห็นอิสระจำกท่ีปรึกษำ หรือผูป้ระกอบอำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 

(7) ก ำหนดให้มีกำรประชุมเฉพำะกรรมกำรท่ีไม่ผูบ้ริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือตำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภิปรำย
ปัญหำต่ำงๆเก่ียวกับกำรจัดกำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม 

(8) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต ่ ำ ณ ขณะท่ี
คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรวำ่ ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้ งหมด ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ถ้ำมีรองประธำน
กรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หนำ้ท่ีไดใ้ห ้ใหก้รรมกำรซ่ึงเขำ้ประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

(9) กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในกำรลงคะแนน เวน้แต่
กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั หรือสถำนท่ี
อ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรจะเห็นสมควร  

(10) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อำจจะจดัให้มีกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

3.10  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ จะก ำหนดให้มีกำรประชุมตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยตอ้งมีกำรส่ือสำรให้

กรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทรำบ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ก ำหนดตำรำงกำรประชุม และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ เป็นกำรล่วงหนำ้ทุกปี เพื่อให้

กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุมไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
(1.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินและเร่ือง

อ่ืนๆเป็นประจ ำทุกไตรมำส อย่ำงน้อยปีละ 4 คร้ัง นอกจำกน้ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียก
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆไดต้ำมท่ีเห็นสมควรและเหมำะสม  

(1.2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  จัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นประจ ำทุกไตรมำส อยำ่ง
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นอ้ยปีละ 3 คร้ังตำมควำมเหมำะสม นอกจำกน้ีประธำนกรรมกำรอำจเรียกประชุมเพ่ือพิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ
ไดต้ำมท่ีเห็นสมควรและเหมำะสม 

(1.3)  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงน้อยปีละ 4 
คร้ัง นอกจำกน้ีประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือ
พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆไดต้ำมท่ีเห็นสมควรและเหมำะสม 

(2) ให้เลขำนุกำรบริษทั น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรและผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่ง
น้อย 7 วนัก่อนกำรประชุม เพ่ือให้มีเวลำในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆหรือเรียกขอเอกสำรขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำเพ่ิมเติม 

(3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย บริษัทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ี
คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรวำ่ ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหก้รรมกำรท่ีเขำ้ประชุม
เลือกกรรมกำรคนใดคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

(4) กำรออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ให้ถือเสียงขำ้งมำกเป็นมติของท่ีประชุม ถำ้คะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด ทั้ งน้ีให้บันทึกควำมเห็นของ
กรรมกำรท่ีเห็นชอบและท่ีมีควำมเห็นขดัแยง้ไวใ้นรำยงำนกำรประชุม ในเร่ืองท่ีลงมตินั้นๆดว้ย 

(5) กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดท่ีพิจำรณำ ห้ำมแสดงควำมเห็นและออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยให้ระบุ
ช่ือกรรมกำรและเร่ืองท่ีมีส่วนไดเ้สียไวใ้นเอกสำรประกอบกำรประชุมในเร่ืองนั้นๆ อยำ่งชดัเจน ยกเวน้ กำรออก
เสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหถื้อเสียงขำ้งมำกเป็นมติของท่ีประชุม โดยประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีสิทธ์ิออกเสียงช้ีขำด 

(6) กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ย อำจจะจดัให้มีกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยแนวปฏิบติัให้เป็นตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด และตำมขอ้บงัคบับริษทั 
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หลกัปฏบิัติที ่4 
สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมกำรบริษทั จะด ำเนินกำรให้มัน่ใจวำ่ กำรสรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง ท ำให้มีผูบ้ริหำรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของ
บริษทั 

4.1 โครงสร้างการบริหารจดัการ  
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ผูบ้ริหำรระดบัสูง และผูบ้ริหำร

ของบริษทั โดยผูบ้ริหำรระดบัสูง มีองคป์ระกอบ คุณสมบติั และมีบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี  

4.1.1 องค์ประกอบของผู้บริหารระดบัสูง 
ผูบ้ริหำรระดับสูงประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีปฏิบัติกำร ผูจ้ดักำรฝ่ำย ซ่ึงมี

บทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อสภำพแวดลอ้มต่ำงๆเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปตำมแผนงำน วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัทั้งระยะสั้นและระยะยำว  

4.1.2 คุณสมบัตขิองผู้บริหารระดบัสูง 
ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั จะตอ้งผ่ำนกำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และน ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรของบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยก ำหนดคุณสมบติั
ดงัน้ี 

(1) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั มีประวติักำรท ำงำนท่ีมีจริยธรรมท่ีดีงำม เป็นตน้ 

(2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้บริหำร
จดักำรกิจกำรของบริษทั 

(3) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งให้เหมำะสมกบัลกัษณะ
หรือสภำพธุรกิจของบริษทั ไม่ควรเกิน 3 บริษทัจดทะเบียน โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษทั สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในบริษทัไดอ้ย่ำง
เพียงพอ และควรใหมี้กำรเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

4.1.3 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้บริหารระดบัสูง 
(1)  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มีบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั 

ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์ นโยบำย แผนธุรกิจ และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี  
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(1.1) ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ และกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั แผนกำรเงิน กำรบริหำรเงิน 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล งบประมำณประจ ำปี เป้ำหมำย และกำรประเมินผลส ำเร็จของบริษทั 
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป  

(1.2)  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกปัจจยั
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกบริษทั ท่ีจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัไม่บรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด  

(1.3)  มีอ ำนำจพิจำรณำ ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวสัดิกำรเก่ียวขอ้งกับ
พนกังำนของบริษทั ตั้งแต่ต  ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยลงไป 

(1.4) มีอ ำนำจในกำรออกกฎระเบียบ ค ำสั่ง ขอ้บงัคบั ประกำศต่ำงๆ เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำม
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั เพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรท ำงำนภำยในองคก์รอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

(1.5)  มีอ ำนำจอนุมติัในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง และอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงิน ตำมระเบียบในกำรปฏิบติังำน
และอ ำนำจในกำรอนุมติั ซ่ึงผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรไดมี้
อ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรประจ ำวนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดวงเงินอนุมติัตำมล ำดบั
ขั้น ตั้งแต่หัวหนำ้ฝ่ำย ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร รวมทั้งเร่ืองท่ีตอ้ง
เสนอคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพ้ิจำรณำอนุมติั  

(1.6)  มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือด ำเนินกิจกำรหรือบริหำรงำนของบริษทัและกำรก ำหนดอ ำนำจ
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำน รวมถึงก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนท่ี
แต่งตั้ง บรรลุตำมนโยบำยและเป้ำหมำย  

(1.7)  เร่ืองท่ีตอ้งเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัใหด้ ำเนินกำรตำม 
(ก)  กำรอนุมติัทำงดำ้นกำรเงินในส่วนท่ีเกินอ ำนำจ 
(ข) กำรอนุมติัอ่ืนๆท่ีเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 

(1.8)  ก ำกบัดูแลกิจกำรให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกิจกำร
ของบริษทั 

(1.9)  ด ำเนินกำรเร่ืองอ่ืนๆตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
(2) ประธำนเจำ้หน้ำท่ีปฏิบัติกำร มีบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนประจ ำวนัของ

บริษทั ในสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และด ำเนินกำรเร่ืองอ่ืนๆตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ นโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
ประจ ำปี โดยก ำหนดคุณสมบติั และขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน มีบทบำทหนำ้ท่ี และไดรั้บควำมมอบหมำยใหเ้ป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุด
ในกำรบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทัในสำยงำนกำรบญัชีและกำรเงิน ก ำหนดใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในเร่ืองของกำรบญัชีและกำรเงิน และดูแลใหมี้กำรจดัท ำงบกำรเงินใหมี้ควำมน่ำเช่ือถือ มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเพียงพอสำมำรถตรวจสอบได้ เป็นท่ียอมรับของกรรมกำรบริหำรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้ง
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ได้รับมอบหมำยให้ดูแลงำนอ่ืนๆตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท เห็นชอบให้ด ำเนินกำร โดยก ำหนด
คุณสมบติั และขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.2 การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีหน้ำท่ี

พิจำรณำสรรหำบุคคลตำมหลกั ตำมวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี
ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบักำรด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อเขำ้มำเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั ดงัต่อไปน้ี  

4.2.1 หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 
(1)  คณะกรรมกำรบริษทัติดตำมดูแลให้มีจ ำนวนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษทั 

หรือคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ร่วมกบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำและแต่งตั้งบุคคลท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเห็นชอบให้
เป็นผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั 

(2) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรของบริษทั ด ำเนินไปอยำ่งต่อเน่ือง โดยก ำหนดใหมี้แผนสืบ
ทอดต ำแหน่ง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง หรือผูบ้ริหำรท่ีมีศกัยภำพ 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดและทบทวน
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษทั ให้เหมำะสมสอดคลอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนำคต น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัต่อไป  

(4) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ ์
และวิธีกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสูง หรือในกรณีท่ี
ต ำแหน่งดงักล่ำววำ่งลง น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

(5) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำสรรหำ และคดัเลือก
บุคคลท่ีมีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่วตัถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพื่อเขำ้มำเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยพิจำรณำสรรหำจำกผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีมี
ศกัยภำพตำมแผนสืบทอดต ำแหน่ง หำกไม่เหมำะสมจึงสรรหำจำกบุคคลภำยนอกต่อไป  

4.3 การพจิารณาก าหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูงและพนักงานของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มี

หน้ำท่ีในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอตัรำผลตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบ และจูงใจให้ผูบ้ริหำรระดบัสูง
และพนกังำนของบริษทั น ำพำองคก์รใหด้ ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย
กำรจ่ำยผลตอบแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ดงัต่อไปน้ี  

4.3.1 การพจิารณาผลตอบแทนระยะส้ัน ไดแ้ก่ กำรจ่ำยเงินเดือน และเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) ด ำเนินกำรดงัน้ี 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรจ่ำย

เงินเดือน เงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) และอตัรำกำรปรับข้ึนเงินเดือนประจ ำปีของผูบ้ริหำรระดบัสูงและพนกังำน
ของบริษทั 
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(2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของบริษทั เพื่อใชใ้นกำรพิจำรณำปรับอตัรำเงินเดือนและกำรจ่ำยเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) ให้กบั
ผูบ้ริหำรระดบัสูงและพนกังำนของบริษทั โดยพิจำรณำจำกงบประมำณประจ ำปีและกำรบรรลุเป้ำหมำยหลกัของ
บริษัท รวมทั้ งสภำวะตลำดและเศรษฐกิจโดยเทียบกับระดับอุตสำหกรรมเดียวกัน น ำเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง และพนกังำนของบริษทั โดยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผู ้
ประเมินผูจ้ดักำรฝ่ำย ผูจ้ดักำรฝ่ำยท ำหนำ้ท่ีประเมินผูจ้ดักำรแผนกหรือหัวหนำ้หน่วย รวมถึงผูจ้ดักำรแผนกหรือ
หัวหน้ำหน่วยเป็นผูป้ระเมินพนักงำน ตำมล ำดบัขั้นกำรบงัคบับญัชำ และก ำหนดโครงสร้ำงกำรปรับเงินเดือน 
เงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) น ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

(4) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำผลประโยชน์และสวสัดิกำร
อ่ืนๆของพนกังำนทั้งบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

4.3.2 การพจิารณาผลตอบแทนระยะยาว ไดแ้ก่ กำรจ่ำยเงินเม่ือเกษียณอำย ุหรือเม่ือออกจำกงำน ด ำเนินกำรดงัน้ี 
(1) บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำน เพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนกำรออมเงินของพนกังำน โดยมี

อตัรำเงินสะสมจำกพนักงำน และเงินสมทบจำกนำยจ้ำงในอตัรำ 5% ของเงินเดือน เม่ือพนักงำนเกษียณอำย ุ
ลำออกจำกงำน  หรือพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พนักงำนมีสิทธ์ิได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ตำมอำยงุำน ดงัน้ี 

อายุงาน ผลประโยชน์ของเงนิสมทบเม่ือพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิก 
อำยนุอ้ยกวำ่ 1 ปี 0% 

ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี 25% 
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 50% 
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 75% 

ตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป 100% 
 

4.4 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูงและพนักงานของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ร่วมกบัคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จดัท ำแบบ

ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง และมอบหมำยให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคล จดัท ำแบบประเมินของผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยถึงพนกังำนระดบัปฏิบติักำร สรุปไดด้งัน้ี  

4.4.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานระดบัผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแบบ

ประเมินผลกำรปฏิบติังำนผูบ้ริหำรระดบัสูง มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 2 ส่วนให้สอดคลอ้งกบั KPI ร่วมของทั้ง
บริษทั ดงัน้ี 

(1) กำรประเมินผลงำนโดยวดัผลส ำเร็จของงำน ก ำหนดผลงำนเป็นค่ำ KPI ท่ีผูบ้ริหำรระดับสูงเป็นผู ้
ก ำหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทั 

 (2) กำรประเมินพฤติกรรมหลกัท่ีส ำคญัต่อกำรปฏิบติังำน และสอดคลอ้งกบัค่ำนิยมขององคก์ร 
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โดยก ำหนดใหก้ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง มีผูป้ระเมิน ดงัน้ี 
(1) ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำต่อไป 

(2) ให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูบ้ริหำรระดับสูง ตั้ งแต่ระดับ
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีปฏิบติักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำย น ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำต่อไป  

4.4.2 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานระดบัหัวหน้างานถึงพนักงานปฏิบัตกิาร 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร มอบหมำยให้ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลไดจ้ดัท ำแบบประเมินผลกำร

ปฏิบติังำนของระดบัหัวหนำ้งำน คือผูจ้ดักำรแผนก และหัวหนำ้หน่วย จนถึงระดบัพนกังำนปฏิบติักำร ซ่ึงตอ้งเป็นไป
ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

 (1) หลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน  
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล จดัท ำหลกัเกณฑ์ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และแบบฟอร์มกำร

ประเมินผลกำรปฏิบติังำน ท่ีมีกำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินใหส้อดคลอ้งตำม KPI รวทของบริษทั เพื่อ
เสนอขออนุมติัจำกผูบ้งัคบับญัชำในล ำดบัถดัไป ก่อนน ำมำใชป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนในแต่ละปี ซ่ึง
บริษทั ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ 1 คร้ัง โดยหลกัเกณฑ์และปัจจยัท่ีใชใ้นกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนมี 4 แบบ ดงัน้ี 
(1.1)  แบบประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำน (Competency) 
(1.2)  แบบประเมินค่ำงำนหลกั (Key Job Responsibility)  
(1.3)  แบบประเมินงำนพฒันำ (Capabilities Development) 
(1.4) แบบประเมินระเบียบวนิยัในกำรท ำงำน (Time Attendence) 

(2) กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน แบ่งเป็น 2 แบบ 
(2.1) ระดบัหวัหนำ้งำน หรือผูจ้ดักำรแผนก 
(2.2) ระดบัพนกังำนปฏิบติักำร  

(3) ผูป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำน สรุปไดด้งัน้ี  
(3.1) ผูบ้ริหำรระดับผูจ้ดักำรฝ่ำย เป็นผูป้ระเมินกำรปฏิบัติงำนผูบ้ริหำรในสำยบังคบับัญชำ ตั้งแต่

ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรแผนกและระดบัหวัหนำ้งำน  
(3.2) ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรแผนกและหัวหน้ำงำน เป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนักงำน

ระดบัปฏิบติักำรในสำยกำรบงัคบับญัชำ และเสนอต่อผูจ้ดักำรฝ่ำยพิจำรณำต่อไป  
(3.3) ผูจ้ ัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นผูส้รุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ตั้ งแต่ระดับ

พนักงำนปฏิบติักำร จนถึงผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรแผนกและหัวหน้ำงำน น ำเสนอต่อประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรพิจำรณำ เสนอกำรปรับข้ึนเงินเดือน ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

(4) กำรส่ือสำรและติดตำมผล ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลไดส่ื้อสำรหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำประเมินผล
กำรปฏิบติังำนในแต่ละปี เม่ือผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละคน ไดรั้บกำรอนุมติัจำก
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั แลว้ ผูบ้งัคบับญัชำแต่ละสำยงำนก็จะส่ือสำรให้
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พนกังำนแต่ละคนไดรั้บทรำบ เร่ืองกำรปรับข้ึนเงินเดือนและกำรจ่ำยเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) ซ่ึงจะ
เป็นไปตำมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละคน เพ่ือให้พนกังำนไดรั้บทรำบและพฒันำผลงำน
ในปีต่อไป  

4.5 การพฒันาผู้บริหารระดบัสูง 
4.5.1 การปฐมนิเทศผู้บริหารระดบัสูงรายใหม่ 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศผูบ้ริหำรระดบัสูงรำยใหม่ทุกคน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม โดยมีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นผูป้ระสำนงำนในเร่ืองต่ำงๆดงัน้ี  
(1) เร่ืองท่ีควรทรำบ ไดแ้ก่ โครงสร้ำงธุรกิจ โครงสร้ำงกรรมกำร โครงสร้ำงองคก์ร ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำม

รับผิดชอบ รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั 
(2) เร่ืองควำมรู้ทั่วไปของธุรกิจ มีควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั วิสัยทัศน์ และภำรกิจขององค์กร 

ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(3) ส่งเสริมควำมรู้และมุมมองใหม่ๆ ทั้ งด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ภำวะ

อุตสำหกรรม และนวตักรรมใหม่ๆ  
(4) จดัให้มีกำรพบปะหำรือกบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เพ่ือสอบถำมขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษทั   

4.5.2 การพฒันาความรู้ผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง เขำ้รับกำรอบรม และ

สมัมนำหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือองคก์รอิสระต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็น
ในกำรขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรหมุนเวยีนต ำแหน่งภำยในองคก์ร และกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง เม่ือต ำแหน่งดงักล่ำววำ่งลง  

4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรงำนดำ้นทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใหส้ำมำรถตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 

สภำพเศรษฐกิจ และสภำพแวดลอ้ม โดยบริษทัมัน่มุ่งสร้ำงเสริมควำมพร้อมของบุคลำกรในองคก์ร ให้มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มี
คุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมเป็นอยูอ่ยำ่งปลอดภยั ไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้มีควำมพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์ร
ไปสู่ควำมส ำเร็จ รองรับกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื โดยมีกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

(1) กำรสรรหำบุคลำกร บริษทัมีนโยบำย และกระบวนกำรสรรหำ คดัเลือกบุคลำกร ดว้ยควำมเป็นธรรม ค ำนึงถึง
คุณสมบติั คุณวฒิุ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สภำพร่ำงกำย และขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นแก่พนกังำนในต ำแหน่ง
นั้นๆ 

(2) กำรพฒันำบุคลำกร บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำพนกังำนของบริษทั ใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ และมีศกัยภำพใน
กำรท ำงำนเพ่ิมมำกข้ึน โดยมีกำรวำงแผนกำรอบรมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองสร้ำงจิตส ำนึกดำ้น
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับผูบ้ริหำร กำรพฒันำคุณภำพงำน รวมทั้ ง กำรให้
ควำมรู้เร่ืองมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั และกำรสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป เป็นตน้ 
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(3) กำรดูแลบุคลำกร บริษทัใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรดูแลรักษำบุคลำกร ใหมี้ควำมสุขในกำรท ำงำน โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสมกับลกัษณะงำน และควำมสำมำรถของพนักงำน ดูแลด้ำน
สวสัดิกำรต่ำงๆ รักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้
แสดงควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของตนเองและบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน  

(4) ดำ้นควำมปลอดภยั บริษทัส่งเสริมใหมี้กำรอบรมดำ้นควำมปลอดภยั จดักิจกรรมรณรงคล์ดพฤติกรรมเส่ียง โดย
เพ่ิมระบบควำมปลอดภยัและกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั 

(5) กำรตรวจติดตำมกำรปฏิบติังำน เพื่อใหน้โยบำยมีกำรปฏิบติัและด ำเนินไปในแนวทำงท่ีถูกตอ้ง เหมำะสม บริษทั 
ก ำหนดใหมี้กำรตรวจติดตำมภำยใน 

(6) กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนช่วงทดลองงำน และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจำรณำปรับค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินรำงวลัตำมท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงใช้
ประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนขั้น เล่ือนต ำแหน่งใหแ้ก่พนกังำน  

(7) แผนสืบทอดต ำแหน่ง คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ บริษทัมีระบบกำรคดัสรรพนกังำน 
ท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนบริหำรท่ีส ำคญัทุกระดบัอยำ่งเหมำะสม และกำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง 
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี ดงัน้ี 
(ก) วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของบริษทั จำกแผนกำรขยำยธุรกิจใน 3-5 ปี จะไดป้ระเมินก ำลงัคน และก ำหนด

คุณสมบติัของพนกังำนท่ีบริษทัพึงมีไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
(ข) ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะเป็นผูส้ ำรวจว่ำในแต่ละต ำแหน่งงำนนั้น พนักงำนมีอำยุกำรท ำงำนนำน

เท่ำใด มีแผนจะเกษียณก่ีคน เพ่ือดูวำ่ก ำลงัคนท่ีมีอยูมี่ควำมพร้อมท่ีจะท ำงำนให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของ
บริษทัเพียงไหน และมีเวลำเท่ำไรในกำรสร้ำงก ำลงัคนใหม่ 

(ค) วำงแผนสร้ำงสรรคแ์ละพฒันำพนกังำน ก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ บุคลิกภำพ และทศันคติท่ีพึง
ปรำรถนำของพนกังำนในต ำแหน่งนั้นๆ 

(ง) คดัเลือก ประเมินผลงำน และประเมินศกัยภำพของพนกังำน เพ่ือให้ทรำบว่ำพนักงำนคนไหนมีผลงำนดี 
และมีศกัยภำพท่ีจะพฒันำไปสู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไป โดยกำรประเมินอำจใชห้ลกักำรประเมินผลงำน
พนักงำนแบบ 360 องศำ คือหำขอ้มูลจำกหลำยๆมุมมอง ทั้งจำกหัวหนำ้ เพ่ือนร่วมงำน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
และลูกคำ้ (ถำ้มี) ซ่ึงจะช่วยลดอคติ และขอ้ผิดพลำดในกำรประเมินพนกังำนลงไปไดร้ะดบัหน่ึง 

(จ) ก ำหนดตวัผูสื้บทอดต ำแหน่ง โดยฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลตอ้งแจง้ใหพ้นกังำนคนนั้นทรำบ วำ่จะตอ้งมี
กำรฝึกอบรม เรียนรู้งำน เพ่ือเตรียมรับมอบหมำยงำนจำกเจำ้ของต ำแหน่งในปัจจุบัน โดยปกติใชเ้วลำ
เรียนรู้งำนประมำณ 3 เดือน – 6 เดือน ก่อนต ำแหน่งงำนจะวำ่งลง  

(ฉ)  พฒันำและประเมินผลงำนเป็นระยะ แมจ้ะผำ่นกำรประเมินศกัยภำพแลว้ เพื่อวเิครำะห์ระดบักำรเรียนรู้และ
กำรพฒันำตนเองวำ่เป็นท่ีน่ำพอใจหรือไม่ หำกไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวงัจะไดท้ ำกำรเปล่ียนตวัไดท้นัเวลำ 
ใหก้ำรบริหำรจดักำรบุคคลในองคก์รมีศกัยภำพ และประสิทธิภำพในกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 
 
 



 

- 43 - 
 

หลกัปฏบิัติที ่5 
ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่บริษทั ควบคู่ไปกบักำร
สร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้ คู่คำ้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นนวตักรรม
ท่ีไม่สนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม หรือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยหรือขดักบัจรรยบรรณกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

5.1 การสร้างนวตักรรม 
กำรสร้ำงนวตักรรม เป็นกำรน ำสินคำ้เดิมมำท ำให้เกิดประโยชน์ท่ีแตกต่ำงและดีกว่ำคู่แข่ง โดยมีกำรพฒันำกำรผลิต

สินคำ้ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั ใชพ้ลงังำนต ่ำ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีส ำคญัคือกำรพฒันำบุคลำกรให้มีแนวคิด
สร้ำงสรรค ์เพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื รับมือกบันวตักรรมท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงไปได ้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยหลกัของบริษทั   

สร้างวฒันธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการสร้างนวตักรรม  
กำรอบรมพฒันำบุคลำกร ใหมี้แนวคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรสร้ำงนวตักรรม โดยให้ฝ่ำยบริหำรน ำไปเป็นส่วนหน่ึงในกำร

ทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือบริหำรจัดกำรกับ
กระบวนกำรทำงนวตักรรมเหล่ำนั้น ใหมี้ประสิทธิภำพท่ีดียิง่ข้ึน ดงัน้ี 

(1) การค้นหา เป็นกำรส ำรวจสภำพแวดลอ้มต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกของบริษทั เพื่อหำโอกำสและอุปสรรค
ส ำหรับกำรน ำไปสู่จุดเร่ิมตน้กำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 

(2) การเลือกสรร เป็นกำรตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีส ำรวจพบเหล่ำนั้น เพื่อน ำไปประยกุตใ์ช ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
บริษทั โดยกำรเลือกสรรตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบัหลกักลยทุธ์ของบริษทั 

(3) การน าไปปฏิบัติ เป็นกำรน ำส่ิงท่ีได้จำกกำรเลือกสรรไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และน ำส่ิงเหล่ำนั้ นออก
เผยแพร่สู่ตลำดทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

(4)  การเรียนรู้ เพื่อศึกษำขั้นตอนต่ำงๆของกระบวนกำรทำงนวตักรรม ก่อให้เกิดเป็นองคค์วำมรู้พ้ืนฐำน สำมำรถ
น ำไปพฒันำต่อยอดจดักำรกบักระบวนกำรทำงนวตักรรมใหมี้ประสิทธิภำพท่ีดียิง่ข้ึน  

5.2 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) จึงก ำหนด

กรอบของจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุก
ระดบัของบริษทั อยำ่งมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส อนัเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

(1)  ผูท่ี้มีหนำ้ท่ีตอ้งถือปฏิบติัตำมคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจน้ี 
 กรรมกำร 
 ผูบ้ริหำร 
 พนกังำน 

(2)  ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีหนำ้ท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
 บริษทั 
 ผูถื้อหุน้ 
 พนกังำน 
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 ลูกคำ้ 
 คู่คำ้ 
 คู่แข่งทำงกำรคำ้ 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน 
 หน่วยงำนก ำกบัดูแลและภำครัฐ 
 สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำ และกำรกีฬำ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีหนำ้ท่ีตอ้งถือปฏิบติัตำมคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจท่ีบริษทัก ำหนดข้ึนน้ีอยำ่งเคร่งครัด
เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ จะครอบคลุมถึง 
ผูมี้หนำ้ท่ีตอ้งถือปฏิบติัและควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปรำกฎตำมตำรำงขำ้งล่ำงน้ี 

จรรยาบรรณทีต้่องถือปฏิบัต ิ 
เพ่ือรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

ผู้มหีน้าทีต้่องถือปฏบิัตติามจรรยาบรรณ 

กรรมการ 
กรรมการในเครือ 

GPI 
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารในเครือ 
GPI 

พนักงาน 

บริษทั     

ผูถื้อหุน้     

พนกังำน     

ลูกคำ้     

คู่แข่งทำงกำรคำ้     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

เจำ้หนำ้ท่ีสถำบนักำรเงิน     

หน่วยงำนก ำกบัดูแลและภำครัฐ     

สังคม ส่ิงแวดล้อม กำรศึกษำ 
และกำรกีฬำ 

    

(1) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อบริษัท 
(1.1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั 
(1.2) ไม่พึงประกอบกำรหรือด ำเนินกำรใด  ๆอนัเป็นกำรแข่งขนั หรืออำจก่อใหเ้กิดกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั 
(1.3) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต 
(1.4) รับผิดชอบในกำรใช้และรักษำทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ งไม่น ำไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตวั หรือผูอ่ื้นท่ีนอกเหนือจำกธุรกิจของบริษทั                     
(1.5) ปฏิบติังำนโดยใชค้วำมรู้ และประสบกำรณ์อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัอยำ่งเตม็ท่ี 
(1.6) ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 
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(1.7) หลีกเล่ียงกำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีของตน หรือยอมใหผู้อ่ื้นอำศยัอ ำนำจหนำ้ท่ีของตน ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม เพ่ือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

(1.8) หลีกเล่ียงกำรรับเล้ียงในลกัษณะท่ีเกินกวำ่ควำมสัมพนัธ์ปกติจำกบุคคลอ่ืน ท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังำน
ของบริษทั 

(1.9) หลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก ในเร่ืองท่ีอำจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 

(1.10) ไม่ใชข้อ้มูลหรือข่ำวสำรอนัเป็นสำระส ำคญัของบริษทั เพ่ือแสวงหำก ำไรหรือผลประโยชน์อ่ืน ไม่ว่ำ 
ทำงตรงหรือทำงออ้ม และรักษำควำมลบัของบริษทัโดยดูแล และระมดัระวงัมิให้เอกสำรหรือข่ำวสำร
อนัเป็นควำมลบัของบริษทัท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก โดยถือปฏิบัติตำมนโยบำยกำรรักษำ
ควำมลบัของขอ้มูลบริษทั และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 

(1.11) แจง้เบำะแสหรือร้องเรียน เม่ือพบเห็นเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย ผิดจรรยำบรรณ หรือมีพฤติกรรม
ท่ีส่อถึงทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนและผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง เพ่ือประโยชน์ของบริษทัเป็น
ส ำคญั โดยถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 

(2) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
(2.1) ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยและระเบียบของบริษัท โดยยึดถือ

จรรยำบรรณน้ีในกำรกระท ำธุรกรรมต่ำงๆ และในทุกกิจกรรมกำรตดัสินใจ เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจ
เป็นไปอยำ่งสุจริตมีควำมชดัเจน โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

(2.2) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมหลกัวิชำชีพ โดยใชค้วำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ท่ี 

(2.3) มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลและสำรสนเทศของผูถื้อหุ้น ดว้ยกำรปกป้องรักษำควำมลบัและรักษำควำม
ไวว้ำงใจ เสมือนหน่ึงกำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและสำรสนเทศของตนเอง 

(2.4) เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

(3) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อพนักงาน 
(3.1) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมำะสม และจดัให้มีสวสัดิกำรท่ีเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์แก่

พนกังำน 
(3.2) ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำน อยูเ่สมอ 
(3.3) กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย พนกังำน รวมถึงกำรให้รำงวลั และกำรลงโทษพนกังำน ตอ้งกระท ำดว้ยควำมเสมอ

ภำค และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม 
(3.4) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสพนักงำน

อยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
(3.5) จดัใหมี้กำรอบรมสมัมนำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือพฒันำควำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนของพนกังำน 
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(3.6) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค โดยเปิดช่องทำงให้
พนกังำนไดช้ี้แจง้หรือร้องเรียนเก่ียวกบักำรกระท ำผิด เหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อกำร
ท ำงำนหรือกำรตดัสินใจของพนกังำน โดยถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทั 

(4) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
(4.1) ปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรมในเร่ืองสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร 
(4.2) เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 
(4.3) รักษำขอ้มูลควำมลบัและสำรสนเทศของลูกคำ้ 
(4.4) ใหค้วำมรู้ต่อลูกคำ้ เพ่ือพฒันำสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร 
(4.5) จดัให้มีช่องทำงเพ่ือใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียน เก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร โดยถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำร

รับเร่ืองร้องเรียนของบริษทั 

(5) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อคู่ค้า 
(5.1) ปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำค เป็นธรรมและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ง

สองฝ่ำย 
(5.2) ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกันไวอ้ย่ำงเคร่งครัด ส่วนกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำม

เง่ือนไขไดจ้ะรีบแจง้ใหคู้่คำ้ทรำบเพ่ือหำแนวทำงในกำรแกไ้ขร่วมกนัทนัที 

(6) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อคู่แข่งทางการค้า  
(6.1) ปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
(6.2) ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม 
(6.3) ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 

(7) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อเจ้าหนีก้ารค้า 
(7.1) ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีกำรคำ้อยำ่งเสมอภำค เป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย 
(7.2) ปฏิบติัตำมสัญญำหรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไข

ได ้จะรีบแจง้ใหเ้จำ้หน้ีทรำบ เพ่ือหำแนวทำงในกำรแกไ้ขร่วมกนัทนัที 

(8) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อเจ้าหนีส้ถาบันการเงนิ 
(8.1) ปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ตกลงอย่ำงเคร่งครัดไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์กำรใชเ้งิน กำรช ำระคืน และ

เร่ืองอ่ืนใดท่ีไดใ้หข้อ้ตกลงไว ้
(8.2) ปฏิบติักบัเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินทุกรำยอยำ่งทดัเทียมกนั 
(8.3) รำยงำนฐำนะและขอ้มูลกำรเงินของบริษทัดว้ยควำมถูกตอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(9) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อหน่วยงานก ากบัดูแลและภาครัฐ 
(9.1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 
(9.2) ใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทัและรำยงำนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบติั

ตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนนั้น 
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(10) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคมโดยเน้นเร่ืองสังคม ส่ิงแวดล้อม การศึกษา และการกฬีา 
(10.1) ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
(10.2)  ปลูกจิตส ำนึกเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังำนทุกระดบั 
(10.3) ส่งเสริมกำรใชแ้ละกำรอนุรักษพ์ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
(10.4)  ส่งเสริมกำรพฒันำคุณภำพสงัคม โดยเนน้สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำ และกำรกีฬำ  

5.3 การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
บริษทัไดมี้กำรจดักำรทรัพยำกรใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำ

ทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
หลกัไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื ดงัน้ี  

 (1)  กำรรับวตัถุดิบ จะมีกำรตรวจสอบคุณภำพทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำนคุณภำพท่ีก ำหนด เพื่อให้ได้วตัถุดิบท่ีมี
คุณภำพ  

(2)  มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงกระบวนกำรผลิต เพ่ิมผลผลิตและกำรลดตน้ทุนกำรผลิต ท ำใหมี้ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน รวมถึง
มีกำรจัดกำรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดพลังงำน ลดของเสียในกระบวนกำรผลิต และลดกำรใช้
ทรัพยำกร เป็นตน้ 

(3)  จดัส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ดว้ยมำตรฐำนกำรจดัส่งท่ีดี ให้ถึงมือลูกคำ้ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด มีกำรดูแลดำ้นควำม
ปลอดภยัของผูข้บัขี่และทรัพยสิ์น ให้ไดรั้บกำรคุม้ครองในกรณีเกิดอุบติัเหตุ รวมทั้งกำรจดักำรระบบขนส่ง เพื่อ
ลดกำรใชพ้ลงังำนและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(4)  บริษทัมีควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เพื่อให้ไดรั้บสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ รำคำท่ีเป็นธรรม และไดรั้บบริกำรหลงักำร
ขำยท่ีรวดเร็ว โดยมีกำรจดัท ำแบบสอบถำมถึงควำมพึงพอใจต่อสินคำ้  

5.3.1 การบริหารจดัการด้านพลงังาน 
บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรดำ้นพลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดใหมี้แนวทำงปฏิบติัในกำร

อนุรักษ์พลงังำน กำรอบรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พลงังำนภำยในองคก์ร เพ่ือให้พนักงำนทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรใช้
พลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดผลประโยชน์ สำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยดำ้นพลงังำน โดยมีแนวทำงปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก ำหนดใหก้ำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำน
อยำ่งเหมำะสม  

(2)  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใชท้รัพยำกรพลงังำนของบริษทัให้เหมำะสมกบัธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีใช ้รวมทั้งมี
แนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีดี 

(3)  ก ำหนดให้กำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบัของบริษทั ให้
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

(4)  บริษทัจะให้กำรสนับสนุนท่ีจ ำเป็น รวมถึงทรัพยำกรดำ้นบุคลำกร ดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นงบประมำณ ดำ้นกำร
ฝึกอบรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ือพฒันำงำนดำ้นพลงังำน 

5.3.2 แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง 
บริษทั ก ำหนดให้มีหน่วยงำนจดัซ้ือเป็นผูด้  ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมควำมประสงค์

ของทุกหน่วยงำนและเพ่ือใหไ้ดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด จึงไดก้ ำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  กำรจดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร มุ่งเน้นประโยชน์และคุณภำพท่ีดีต่อบริษทัเป็นส ำคญั โดยจะตอ้งไดรั้บสินคำ้และ
บริกำรตรงตำมควำมตอ้งกำรทั้งคุณภำพ รำคำ จ ำนวน เวลำในกำรให้บริกำร ควำมรวดเร็วและค ำนึงถึงนโยบำย
ดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ดว้ย 

(2)  พนักงำนผูด้  ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งจะตอ้งมีกำรวำงแผนงำนล่วงหน้ำท่ีดี เพ่ือหลีกเล่ียงกำรจดัซ้ือจดัจำ้งแบบ
เร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

(3)  บริษทั จะไม่เอำเปรียบคู่คำ้ โดยจะตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนในดำ้นช่ือเสียง 
ภำพลกัษณ์และภำพพจน์ของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก 

(4)  พนกังำนท่ีด ำเนินกำรควรรับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะใดๆ ท่ีคู่คำ้ร้องเรียนหรือแนะน ำเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิง่ข้ึน 

(5)  พนกังำนท่ีด ำเนินกำรตอ้งรักษำขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีไดรั้บจำกผูเ้สนอรำคำ หรือผูเ้ขำ้ร่วมประกวดรำคำแต่ละรำยไวเ้ป็น
ควำมลบัและไม่เปิดเผยใหร้ำยอ่ืนทรำบ 

(6)  กำรเสนอรำคำจะตอ้งใหเ้กิดกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมกบัผูค้ำ้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
(7)  เจรจำต่อรองบนพ้ืนฐำนของควำมสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจอยำ่งเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย โดยเปิดเผย และมีหลกัฐำนท่ี

อำ้งอิงได ้
(8)  รักษำควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ ในเชิงธุรกิจดว้ยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง รับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้ง

โดยตรงและโดยออ้มจำกคู่คำ้ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆ ทั้งส้ิน 
(9)  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ควรด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบ และถูกต้องตำมหลกัวิชำกำร โดยมีกำรควบคุมท่ีรัดกุม  และ

ปรับเปล่ียนวธีิกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจกำรคำ้ตลอดเวลำ 

5.4 การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรให้เพียงพอ

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และระบบมำตรฐำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

(2)  บริษทัมีระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล โดยบริษทัมีมำตรฐำนระบบรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล 
ในกำรรักษำควำมลบั รักษำควำมน่ำเช่ือถือ และควำมพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้กำรน ำขอ้มูลไป
ใชใ้นกำรมิชอบ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต ซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนดงักล่ำว 

(3)  บริษทั มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้น
ต่ำงๆ มีกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อกำรจดักำรลดควำมเส่ียง 

(4)  บริษทั ให้ควำมส ำคญัในกำรใชร้ะบบสำรสนเทศของบริษทัท่ีเผยแพร่ออกไปสู่สำธำรณะ ตอ้งยึดมัน่ในหลกั
จรรยำบรรณของบริษทั และให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งป้องกนัปัญหำท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนกบับริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงมีนโยบำยกำรส่ือสำรผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ และระเบียบค ำสั่ง
เร่ืองกำรใช้ระบบสำรสนเทศ ซ่ึงถือเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงำนทุกระดับ และใชเ้ป็นแนวทำง
ปฏิบติั ดงัน้ี  

 

 



 

- 49 - 
 

นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แม่ข่ายของบริษัท อย่างปลอดภัย 
วตัถุประสงค ์
เพ่ือช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริกำร ไดรั้บทรำบถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย รวมทั้ง

กำรท ำควำมเขำ้ใจตลอดจนปฏิบติัตำม เพ่ือเป็นกำรป้องกนัทรัพยำกรและขอ้มูลควำมลบัของบริษทั ให้มีควำมถูกตอ้งและมี
ควำมพร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ บริษทั เห็นสมควรก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภยัของเครือข่ำยและแม่ข่ำย ดงัน้ี 

แนวปฏิบติั 
(1) ผูดู้แลระบบ ตอ้งแบ่งระบบเครือข่ำยตำมกลุ่มของบริกำรสำรสนเทศ กลุ่มของผูใ้ชง้ำน เช่น โซนภำยใน (Internal 

Zone) โซนภำยนอก (External Zone) หรือ โซนพิเศษ (Demilitarized Zone) เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถควบคุม
ป้องกนักำรบุกรุกไดอ้ยำ่งเป็นระบบ 

(2) ผูใ้ชบ้ริกำรจะน ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ของบริษทั มำเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยของหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องได้รับอนุญำตจำกผู ้บ ริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง ห รือ 
คณะกรรมกำรบริหำร หรือ ผูจ้ดักำรฝ่ำยสำรสนเทศ และตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยน้ีโดยเคร่งครัด 

(3) ห้ำมผูใ้ดกระท ำกำรเคล่ือนยำ้ย ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือกระท ำกำรใดๆ เพ่ือต่ออุปกรณ์ส่วนกลำง ได้แก่ อุปกรณ์จัด
เส้นทำง (Router) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณขอ้มูล (Switch) หรืออุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ำยหลกั โดย
ไม่ไดรั้บอนุญำตจำกผูดู้แลระบบ (System Administrator) 

(4) ผูดู้แลระบบต้องควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย เพ่ือบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ดงัต่อไปน้ี 
(4.1) ตอ้งมีกำรจ ำกดัสิทธ์ิกำรใชง้ำน เพ่ือควบคุมผูใ้ชบ้ริกำรให้สำมำรถใชง้ำนไดเ้ฉพำะระบบเครือข่ำยท่ีไดรั้บ

อนุญำตเท่ำนั้น และตอ้งมีวธีิกำรจ ำกดัเสน้ทำงกำรเขำ้ถึงระบบเครือข่ำยท่ีมีกำรใชง้ำนร่วมกนั 
(4.2)  ตอ้งมีกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรใชเ้ส้นทำงบนเครือข่ำยจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

เพ่ือไม่ใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสำมำรถใชเ้สน้ทำงอ่ืนๆ ได ้
(4.3) ระบบเครือข่ำยทั้งหมดของบริษทั ท่ีมีกำรเช่ือมต่อไปยงัระบบเครือข่ำยอ่ืนๆ ภำยนอกบริษทัควรเช่ือมต่อ 

ผำ่นอุปกรณ์ป้องกนักำรบุกรุก ( Firewall ) 
(4.4) กำรเขำ้สู่ระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยใน โดยผำ่นทำงระบบอินเทอร์เน็ตจ ำเป็นตอ้งมีกำรลงบนัทึกเขำ้ 

(Login) และตอ้งมีกำรพิสูจน์ยนืยนัตวัตน ( Authentication ) เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของผูใ้ชบ้ริกำร 
(4.5) ตอ้งจดัท ำแผนผงัระบบเครือข่ำย (Network Diagram) ซ่ึงมีรำยละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตของระบบเครือข่ำย

ภำยในและเครือข่ำยภำยนอก และอุปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมทั้งปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
(4.6) กำรใชเ้คร่ืองมือต่ำงๆ เพ่ือกำรตรวจสอบระบบเครือข่ำย ควรไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูดู้แลระบบ และจ ำกดักำร

ใชง้ำนเฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น 
(4.7) ผูดู้แลระบบตอ้งบริหำรควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) และรับผิดชอบในกำรดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ในกำรก ำหนดแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงค่ำต่ำงๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ (Systems 
Software) 

(5) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อใหข้อ้มูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) มีควำมถูกตอ้งและสำมำรถระบุถึงตวับุคคลไดต้ำม
แนวทำง ดงัต่อไปน้ี 
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(5.1) ควรจดัเก็บขอ้มูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) ไวใ้นส่ือเก็บขอ้มูลท่ีสำมำรถรักษำควำมครบถว้น ถูกตอ้ง 
แทจ้ริง และระบุตวับุคคลท่ีเขำ้ถึงส่ือดงักล่ำวไดแ้ละขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรจดัเก็บ ตอ้งก ำหนดชั้นควำมลบัใน
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลและผูดู้แลระบบไม่ได้รับอนุญำตในกำรแก้ไขขอ้มูลท่ีเก็บรักษำไว ้ยกเวน้ผูต้รวจสอบ
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของหน่วยงำน (IT Auditor) หรือบุคคลท่ีหน่วยงำนมอบหมำย 

(5.2) ควรก ำหนดใหมี้กำรบนัทึกกำรท ำงำนของระบบบนัทึกกำรปฏิบติังำนของผูใ้ชง้ำน (Application Logs) และ
บันทึกรำยละเอียดของระบบป้องกันกำรบุกรุก เพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ตรวจสอบและตอ้งเก็บบันทึก
ดงักล่ำวไวอ้ยำ่งนอ้ย 90 วนั นบัตั้งแต่กำรใชบ้ริกำรส้ินสุดลง 

(5.3) ควรตรวจสอบบนัทึกกำรปฏิบติังำนของผูใ้ชง้ำนระบบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
(5.4) ตอ้งมีวิธีกำรป้องกนักำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงบนัทึกต่ำงๆ และจ ำกดัสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงบนัทึกเหล่ำนั้นให้เฉพำะ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น 
(6)  บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรใชง้ำนระบบเครือข่ำยและ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภยัของระบบจำกภำยนอกตำมแนวทำง ดงัต่อไปน้ี 
(6.1) บุคคลจำกหน่วยงำนภำยนอกท่ีตอ้งกำรสิทธ์ิในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบเครือข่ำยและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

ของบริษัท จะต้องท ำเร่ืองขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อขออนุญำตจำกผู ้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดบัสูง หรือ คณะกรรมกำรบริหำร 

(6.2)  มีกำรควบคุมช่องทำง (Port) ท่ีใชใ้นกำรเขำ้สู่ระบบอยำ่งรัดกมุ 
(6.3) วธีิกำรใดๆ ท่ีสำมำรถเขำ้สู่ขอ้มูลหรือระบบขอ้มูลไดจ้ำกระยะไกลตอ้งไดน้ั้น ผูใ้ชง้ำนตอ้งแสดงหลกัฐำน 

ระบุเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ ในกำรขออนุญำตจำกผูบ้ริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดบัสูง หรือ คณะกรรมกำรบริหำร 

(6.4)  พนักงำนมีสิทธ์ิใชเ้ครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยใตข้อ้ก ำหนดแห่งประกำศน้ี  กำรฝ่ำฝืนขอ้ปฏิบัติใดๆ ใน
ระเบียบน้ี และอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด บริษทั พิจำรณำด ำเนินกำร
ทำงวนิยั และทำงกฎหมำยแก่พนกังำนท่ีฝ่ำฝืนตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

(6.5)  พนกังำนมีหนำ้ท่ีระมดัระวงัควำมปลอดภยัในกำรกำรใชเ้ครือข่ำย โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งไม่ยินยอมให้บุคคล
อ่ืนเขำ้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์จำกบญัชีผูใ้ชข้องตนเอง  

(6.6) เพ่ือประโยชน์ในกำรใชร้หสัผำ่นส่วนบุคคล พนกังำนจะตอ้ง 
 ใชร้หสัผำ่นส่วนบุคคลส ำหรับกำรใชง้ำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังำนใชง้ำน 
 ไม่ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรจ ำรหัสผ่ำนส่วนบุคคลอตัโนมติั (Save Password) ไม่จดหรือ

บนัทึกรหสัผำ่นส่วนบุคคลไวใ้นสถำนท่ีท่ีง่ำยต่อกำรสงัเกตเห็นของบุคคลอ่ืน 
(7) พนกังำนจะตอ้งไม่ใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(7.1) เพ่ือกระท ำกำรใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย หรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืน 
(7.2) เพ่ือกำรกระท ำท่ีขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของบริษทั 
(7.3) เพ่ือกำรพำณิชยอ์นัเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั 
(7.4) เพื่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัซ่ึงไดม้ำจำกกำรปฏิบัติให้แก่บริษทั ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลของบริษทั, 

ลูกคำ้ หรือบุคคลภำยนอกก็ตำม 
(7.5) เพื่อกระท ำกำรอนัมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทั หรือของบุคคลอ่ืน 
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(7.6) เพ่ือให้ทรำบขอ้มูลข่ำวสำรของบุคคลอ่ืน โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกผูเ้ป็นเจ้ำของหรือผูมี้สิทธิในขอ้มูล
ดงักล่ำว 

(7.7) เพ่ือกำรรับหรือส่งขอ้มูลซ่ึงก่อหรืออำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษทั 
(7.8) เพ่ือขดัขวำงกำรใชง้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของบริษทั หรือของพนกังำนอ่ืนคนภำยในบริษทั หรือเพื่อให้

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของบริษทั ไม่สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ 
(7.9) เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นส่วนบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ไปยงั website ของบริษทั 

หรือ website อ่ืนๆ 
(7.10) เพ่ือกำรกระท ำอ่ืนใดท่ีอำจขดัต่อประโยชน์ของบริษทั หรืออำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ หรือควำมเสียหำยแก่

บริษทั 
(8) เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม  พนกังำนจะตอ้ง 

(8.1) ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน 
(8.2) ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนใดเพ่ิมเติมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ของบริษทั เพ่ือให้บุคคลอ่ืนสำมำรถใชง้ำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้น หรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ของบริษทั ได ้

(8.3) ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีตนเองครอบครองใชง้ำนอยู ่เม่ือใชง้ำนประจ ำวนัเสร็จส้ิน หรือเม่ือมีกำร
ยติุกำรใชง้ำนเกินกวำ่ 1 ชัว่โมง เวน้แต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเคร่ืองแม่ข่ำย (Server) ท่ีตอ้งใชง้ำนตลอด 
24 ชัว่โมง 

(8.4) ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกภำยนอกบริษทั ทุกคร้ังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับตรวจและก ำจดั
ไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทั จดัให้ และหำกตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตวัอยูใ่นขอ้มูลส่วนใดจะตอ้งรีบ
จดักำรท ำลำยไวรัสคอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลนั้นโดยเร็วท่ีสุด 

(8.5) ลบขอ้มูลท่ีไม่จ ำเป็นต่อกำรใชง้ำนออกจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพ่ือเป็นกำรประหยดั
ปริมำณหน่วยควำมจ ำบนส่ือบนัทึกขอ้มูล 

(8.6) ให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูดู้แลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภยั
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนกังำน และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์รวมทั้งปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของ
ผูดู้แลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

(8.7) จะตอ้งคืนทรัพยสิ์นอนัเก่ียวขอ้งกบักำรใชง้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นของบริษทัเช่น ขอ้มูลและส ำเนำ
ของขอ้มูล กญุแจ บตัรประจ ำตวั บตัรผ่ำนเขำ้หรือออก ฯลฯ ใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
อยูบ่นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์คืนจำกบริษทั ภำยในก ำหนด 7 วนั นบัแต่วนัพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน 

(8.8) อนุญำตให้ผูดู้แลระบบเครือข่ำยติดตั้งโปรแกรมท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
โปรแกรมป้องกนัไวรัสบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(8.9) กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องให้สิทธิพิเศษสูงสุดแก่พนักงำน (Super User)  ในกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ จ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบและอนุมติัจำกผูบ้งัคบับญัชำ และมีกำรก ำหนดระยะเวลำใน
กำรใชง้ำน และระงบักำรใชง้ำนทนัทีเม่ือพน้ระยะเวลำดงักล่ำว  หรือพน้จำกต ำแหน่ง 
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นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ (Firewall Policy) 
วตัถุประสงค ์
เพ่ือก ำหนดกำรควบคุมควำมมัน่คงปลอดภยัของไฟร์วอลล์ โดยกำรก ำหนดค่ำต่ำงๆ ให้เหมำะสมตำมควำมตอ้งกำรใน

กำรปฏิบติังำน รวมทั้ งมีกำรทบทวนกำรก ำหนดค่ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้ งน้ี ผูท่ี้ควบคุมดูแลตอ้งเป็นผูดู้แลระบบท่ีมีสิทธ์ิในกำร
เขำ้ถึงกำรตั้งค่ำของไฟร์วอลลต์ำมนโยบำยเท่ำนั้น เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และเครือข่ำยภำยในองคก์ร 

แนวทำงปฏิบติัในกำรควบคุมควำมมัน่คงปลอดภยัของไฟร์วอลล ์
ผูใ้ชง้ำนระบบรักษำควำมปลอดภยัไฟร์วอลล์ (Firewall) ของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) มี

หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
(1) ฝ่ำยสำรสนเทศ มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำร กำรติดตั้ง และก ำหนดค่ำของไฟร์วอลล์ทั้ งหมดของ บริษทั กรังด์

ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
(2) กำรก ำหนดค่ำเร่ิมตน้พ้ืนฐำนของทุกเครือข่ำยจะก ำหนดตำมควำมเหมำะสม  
(3) ทุกเส้นทำงเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและบริกำรอินเทอร์เน็ตท่ีไม่อนุญำตตำมนโยบำย จะตอ้งถูกบล็อก (Block) โดย

ไฟร์วอลล ์ตำมควำมเหมำะสม 
(4) ผูใ้ช้งำนอินเทอร์เน็ตจะต้องมีกำร Authentication ทุกคร้ังก่อนกำรใช้งำนด้วย รหัสผูใ้ช้ (User account) และ

รหสัผำ่น (User password) 
(5) ค่ำกำรเปล่ียนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล ์เช่น ค่ำพำรำมิเตอร์ กำรก ำหนดค่ำใชบ้ริกำร และกำรเช่ือมต่อท่ีอนุญำต 

จะตอ้งมีกำรบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง  
(6) กำรเขำ้ถึงตวัอุปกรณ์ไฟร์วอลล ์จะตอ้งสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้ฉพำะผูดู้แลระบบท่ีไดรั้บมอบหมำยใหดู้แลจดักำรเท่ำนั้น 
(7) ขอ้มูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ท่ีเขำ้ออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล ์จะตอ้งส่งค่ำไปจดัเก็บท่ีอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลจรำจรทำง

คอมพิวเตอร์ โดยจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลจรำจรไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั 
(8) กำรก ำหนดนโยบำยในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยจะเปิดพอร์ตกำรเช่ือมต่อพ้ืนฐำน

ของโปรแกรมทัว่ไปท่ีทำง บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) อนุญำตให้ใชง้ำน ซ่ึงหำกมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะใชง้ำนพอร์ตกำรเช่ือมต่อนอกเหนือท่ีก ำหนด จะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกผูมี้อ  ำนำจสูงสุดของระบบควำม
มัน่คงและปลอดภยัสำรสนเทศก่อน 

(9) กำรก ำหนดค่ำกำรให้บริกำรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยในแต่ละส่วนของเครือข่ำย จะตอ้งก ำหนดค่ำอนุญำต
เฉพำะพอร์ตกำรเช่ือมต่อท่ีจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรเท่ำนั้น โดยขอ้นโยบำยจะตอ้งถูกระบุให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยเป็นรำยเคร่ืองท่ีให้บริกำรจริง และกำรก ำหนดค่ำกำรให้บริกำรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหรืออุปกรณ์
ในเครือข่ำย ตอ้งขออนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อผูบ้ริหำรสูงสุดท่ีก ำกบัดูแลดำ้นสำรสนเทศ โดยตอ้งระบุขอ้มูล
ดงัน้ี 
(9.1) หมำยเลข Port ท่ีตอ้งกำรขอใหเ้ปิด 
(9.2) หมำยเลข IP Address ของปลำยทำงท่ีตอ้งกำรติดต่อส่ือสำร 
(9.3) วตัถุประสงค ์หรือช่ือแอพพลิเคชัน่ท่ีตอ้งกำรใชง้ำนผำ่น Port นั้นๆ 
(9.4) วนัท่ีเร่ิมใช ้และวนัท่ีส้ินสุดกำรขอใช ้

(10) จะตอ้งมีกำรส ำรองขอ้มูลกำรก ำหนดค่ำต่ำงๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ หรือทุกคร้ังท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงค่ำ 



 

- 53 - 
 

(11) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) มีสิทธ์ิท่ีจะระงับหรือบล็อกกำรใช้งำนของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ำยท่ีมีพฤติกรรมกำรใชง้ำนท่ีขดัต่อนโยบำย ประกำศ ระเบียบของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) หรือกฎหมำย หรืออำจท ำให้เกิดกำรท ำงำนของโปรแกรม ท่ีมีควำมเส่ียงต่อควำม
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จนกวำ่จะไดรั้บกำรแกไ้ข ภำยหลงักำรอนุญำตให้ใชง้ำนหำกพบวำ่มี
กำรใช้งำนท่ีขดัต่อนโยบำย ประกำศระเบียบ ของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) หรือ
กฎหมำย หรืออำจจะท ำให้เกิดควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยัต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน ทำงฝ่ำยสำรสนเทศจะยกเลิกกำรใหบ้ริกำรทนัที 

(12) กำรเช่ือมต่อในลกัษณะของกำร Remote Login จำกภำยนอกมำยงัเคร่ืองแม่ข่ำย หรืออุปกรณ์เครือข่ำยภำยใน 
จะตอ้งบนัทึกรำยกำรของกำรด ำเนินกำรตำมแบบกำรขออนุญำตด ำเนินกำรเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ์เครือข่ำย และจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบายความมัน่คงปลอดภัยของการส ารองข้อมูล (Backup Policy) 
วตัถุประสงค ์
เพ่ือก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรส ำรองขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) อุปกรณ์หลกัท่ีท ำหนำ้ท่ีเช่ือมโยงระบบ

เครือข่ำย และเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีมีเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสำรสนเทศ ให้สำมำรถกู้
กลบัคืนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

แนวทำงปฏิบติัในกำรส ำรองขอ้มูล 
(1) จดัท ำส ำเนำขอ้มูลและซอฟตแ์วร์เก็บไว ้โดยจดัเรียงตำมล ำดบัควำมจ ำเป็นของกำรส ำรองขอ้มูลระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศของหน่วยงำนจำกจ ำเป็นมำกไปหำนอ้ย อำทิ 
(1.1) ท ำกำรส ำรองข้อมูลส ำคัญทำงธุรกิจ รวมถึงโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (operating system) โปรแกรม

ระบบงำนคอมพิวเตอร์ (application system) และชุดค ำสัง่ท่ีใชท้ ำงำนให้ครบถว้น ใหส้ำมำรถพร้อมใชง้ำน
ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

(1.2) ควรมีกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน (log book) เก่ียวกับกำรส ำรองขอ้มูลของ เจำ้หน้ำท่ีเพ่ือตรวจสอบควำม
ถูกตอ้งครบถว้น และควรมีกำรตรวจสอบบนัทึกดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(2)  มีขั้นตอนกำรปฏิบติักำรจดัท ำส ำรองขอ้มูลและกำรกูคื้นขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ทั้งระบบซอฟตแ์วร์ และขอ้มูลในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยขั้นตอนกำรปฏิบติัจะแยกตำมระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศแต่ละระบบ เพ่ือเป็นแนวทำง
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังำนโดยอยำ่งนอ้ยควรมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
(2.1) ขอ้มูลท่ีตอ้งส ำรอง และควำมถ่ีในกำรส ำรอง  
(2.2) ประเภทส่ือบนัทึก (Media)  
(2.3) จ ำนวนท่ีตอ้งส ำรอง (Copy) 
(2.4) ขั้นตอนและวธีิกำรส ำรองโดยละเอียด 
(2.5) สถำนท่ีและวธีิกำรเก็บรักษำส่ือบนัทึก 

(3) กำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีส ำรองนั้น เก็บในส่ือเก็บขอ้มูล โดยมีกำรพิมพช่ื์อบนส่ือเก็บขอ้มูลนั้นใหส้ำมำรถแสดงถึงระบบ
ซอฟตแ์วร์ วนัท่ี เวลำท่ีส ำรองขอ้มูลและผูรั้บผิดชอบในกำรส ำรองขอ้มูลไวอ้ยำ่งชดัเจน ขอ้มูลท่ีส ำรองควรจดัเก็บ
ไวใ้นสถำนท่ีเก็บขอ้มูลส ำรองซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่สถำนท่ีอ่ืน และตอ้งมีกำรทดสอบส่ือเก็บขอ้มูลส ำรองอยำ่งสม ่ำเสมอ 
(3.1) ตอ้งจดัเก็บส่ือบนัทึกขอ้มูลส ำรอง พร้อมทั้งส ำเนำขั้นตอนหรือวธีิปฏิบติัต่ำงๆไวน้อกสถำนท่ี  
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(3.2) ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลำนำน ก็ตอ้งค ำนึงถึงวธีิกำรน ำขอ้มูลกลบัมำใชง้ำนในอนำคต
ดว้ย เช่น ถำ้จดัเก็บขอ้มูลในส่ือบนัทึกประเภทใด ก็ตอ้งมีกำรเก็บอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับ
ใชอ่้ำนส่ือบนัทึกประเภทนั้นไวด้ว้ยเช่นกนั เป็นตน้  

(3.3) ควรติดฉลำกท่ีมีรำยละเอียดชดัเจนไวบ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลส ำรอง เพื่อให้สำมำรถคน้หำไดโ้ดยเร็ว และเพื่อ
ป้องกนักำรใชง้ำนส่ือบนัทึกผิดพลำด 

(3.4) กำรขอใชง้ำนส่ือบนัทึกขอ้มูลส ำรองควรไดรั้บอนุมติัจำกผูมี้อ ำนำจหนำ้ท่ี และควรจดัท ำทะเบียนคุมกำรรับ
และส่งมอบส่ือบนัทึกขอ้มูลส ำรอง โดยควรมีรำยละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บ ผูส่้ง ผูอ้นุมติั ประเภทขอ้มูล และ
เวลำ 

(4) ควรมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในกำรทดสอบและกำรน ำขอ้มูลส ำรองจำกส่ือบนัทึกมำใชง้ำน ตอ้งทดสอบขอ้มูล
ส ำรองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่ขอ้มูล รวมทั้งโปรแกรมระบบต่ำงๆ ท่ีไดส้ ำรองไว ้มีควำมถูกตอ้ง
ครบถว้นและใชง้ำนได ้โดยตอ้งเป็นกำรทดสอบในลกัษณะกำรจ ำลองสถำนกำรณ์จริง เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่สำมำรถ
น ำไปใชไ้ดจ้ริงในทำงปฏิบติั และตอ้งมีกำรบนัทึกผลกำรทดสอบไวด้ว้ย 

(5) ตอ้งมีกำรจดัท ำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สำมำรถกูร้ะบบกลบัคืนมำไดภ้ำยในระยะเวลำท่ี
เหมำะสมหรือจดัหำระบบคอมพิวเตอร์มำทดแทนไดโ้ดยเร็ว เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยน้อยท่ีสุด โดยแผนฉุกเฉิน
ตอ้งมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
(5.1) ตอ้งจดัล ำดบัควำมส ำคญัของระบบงำน ควำมสัมพนัธ์ของแต่ละระบบงำน และระยะเวลำในกำรกูแ้ต่ละ

ระบบงำน  
(5.2) ตอ้งก ำหนดสถำนกำรณ์หรือล ำดบัควำมรุนแรงของปัญหำ  
(5.3) ตอ้งมีขั้นตอนกำรแกไ้ขปัญหำโดยละเอียดในแต่ละสถำนกำรณ์   
(5.4) ตอ้งก ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบ และผูมี้อ  ำนำจในกำรตดัสินใจรวมทั้งตอ้งมีรำยช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
(5.5) ตอ้งมีรำยละเอียดของอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินของแต่ละระบบงำน เช่น รุ่นของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (specification) ขั้นต ่ำ ค่ำ configuration  และอุปกรณ์
เครือข่ำย เป็นตน้ 

(5.6) ในกรณีท่ีบริษทัมีศูนยค์อมพิวเตอร์ส ำรอง ก็ตอ้งระบุรำยละเอียดเก่ียวกบัศูนยค์อมพิวเตอร์ส ำรองให้ชดัเจน 
เช่น สถำนท่ีตั้ง แผนท่ี  เป็นตน้ 

(5.7) ตอ้งปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ และเก็บแผนฉุกเฉินไวน้อกสถำนท่ี  
(6) ควรส่ือสำรแผนฉุกเฉินใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบเฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น 
(7) ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ควรมีกำรบนัทึกรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ สำเหตุของปัญหำ และวิธีกำรแกไ้ขปัญหำ

ไวด้ว้ย 

นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (E-mail Policy) 
วตัถุประสงค ์
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรใชง้ำนจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยของบริษทั  ซ่ึงผูใ้ชจ้ะตอ้งให้ควำมส ำคญัและ

ตระหนกัถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชบ้ริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขำ้ใจกฎเกณฑต์่ำงๆ 
ท่ีผูดู้แลระบบเครือข่ำยวำงไว ้ ไม่ละเมิดสิทธ์ิกระท ำกำรใดๆ  ท่ีจะสร้ำงปัญหำ  หรือไม่เคำรพกฎเกณฑ์ท่ีวำงไว ้ และจะตอ้ง
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ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของผูดู้แลระบบเครือข่ำยนั้นอยำ่งเคร่งครัด  จะท ำใหก้ำรใชง้ำนจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ผำ่นระบบเครือข่ำย
เป็นไปอยำ่งปลอดภยัและมีประสิทธิภำพ 

แนวทำงปฏิบติัในกำรใชจ้ดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ผูใ้ช้งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) มีหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
(1) ในกำรลงทะเบียนบัญชีผูใ้ชบ้ริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตอ้งท ำกำรกรอกขอ้มูลค ำขอเขำ้ใช้บริกำร

จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยแบบฟอร์มขอใชบ้ริกำร ของฝ่ำยสำรสนเทศ โดยยื่นค ำขอกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยสำรสนเทศ
ของ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)  

(2) เม่ือมีกำรเขำ้สู่ระบบจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ในคร้ังแรกนั้น ควรเปล่ียนรหสัผำ่นโดยทนัที 
(3) ไม่ควรบนัทึกหรือเก็บรหสัผำ่นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ หรือเก็บไวใ้นท่ีท่ีสงัเกตได ้
(4) ผูใ้ชง้ำนควรเปล่ียนรหสัผำ่นทุก 3-6 เดือน 
(5) ไม่ใชท่ี้อยูจ่ดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูอ่ื้น เพ่ืออ่ำนหรือรับหรือส่งขอ้ควำม ยกเวน้แต่จะไดรั้บ

กำรยินยอมจำกเจำ้ของผูใ้ชบ้ริกำรและให้ถือวำ่เจำ้ของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรใชง้ำนใน
จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ของตน กำรส่งจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัผูรั้บบริกำร หรือตำมภำรกิจของ บริษทั กรังด์
ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

(6) ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งใชร้ะบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) เป็น
ระบบหลกั ซ่ึงเวน้แต่ในกรณีท่ีระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ขัดขอ้งหรือ ได้รับกำรอนุญำตจำก
ผูบ้งัคบับญัชำแลว้เท่ำนั้น 

(7) กำรใชง้ำนจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ ผูใ้ชง้ำนตอ้งไม่ปลอมแปลงช่ือบญัชีผูส่้ง  
(8) กำรใชง้ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งใชภ้ำษำสุภำพ ไม่ขดัต่อจริยธรรม ไม่ท ำกำรปลุกป่ัน ย ัว่ย ุเสียดสี ส่อไป

ในทำงผิดกฎหมำย และผูใ้ชง้ำนตอ้งไม่ส่งขอ้ควำมท่ีเป็นควำมเห็นส่วนบุคคล โดยอำ้งวำ่เป็นควำมเห็นของบริษทั 
กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)  หรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษทั 

(9) ห้ำมใช้ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน)  เพ่ือเผยแพร่ 
ขอ้มูลขอ้ควำม รูปภำพ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงมีลกัษณะขดัต่อศีลธรรม ควำมมัน่คงของประเทศ กฎหมำย หรือกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนเป็นกำรรบกวนผูใ้ชง้ำนอ่ืน รวมทั้งผูรั้บบริกำรของบริษทั 

(10) กำรส่งขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั ไม่ควรระบุควำมส ำคญัของขอ้มูลลงในหวัขอ้จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(11) กำรแนบไฟลข์อ้มูล สำมำรถแนบไฟล ์รวมถึงเน้ือหำในอีเมล ์ไดไ้ม่เกิน 30 เมกะไบท ์
(12) หลงัจำกกำรใชง้ำนระบบจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ เสร็จส้ินควรออกจำกระบบ (Logout) ทุกคร้ัง 

 

นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของอนิเตอร์เน็ต (Internet Security Policy) 
วตัถุประสงค ์
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรใชง้ำนอินเตอร์เน็ตของ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงผูใ้ชง้ำนจะตอ้ง

ให้ควำมส ำคญัและตระหนกัถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชง้ำนอินเตอร์เน็ต ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งเขำ้ใจกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีผูดู้แลระบบ
เครือข่ำยวำงไว ้ไม่ละเมิดสิทธ์ิกระท ำกำรใดๆ ท่ีจะสร้ำงปัญหำ หรือไม่เคำรพกฎเกณฑท่ี์วำงไว ้และจะตอ้งปฏิบติัตำมค ำแนะน ำ
ของผูดู้แลระบบเครือข่ำยนั้นอยำ่งเคร่งครัด  จะท ำใหก้ำรใชง้ำนอินเตอร์เน็ตเป็นไปอยำ่งปลอดภยัและมีประสิทธิภำพ 
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แนวทำงปฏิบติัในกำรใชเ้ครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
ผูใ้ชง้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
(1) กำรลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชเ้ครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ตอ้งท ำกำรกรอกขอ้มูลค ำขอจำกแบบฟอร์มขอใชบ้ริกำรเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ตของจำกหน่วยงำนตน้สังกดัท่ีอนุมติัโดยผูมี้อ  ำนำจสูงสุดของระบบควำมปลอดภยัหรือผูบ้งัคบับญัชำ
ตำมควำมเหมำะสม และยื่นค ำขอกับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสำรสนเทศ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
(มหำชน) โดยผูใ้ช้งำนตอ้งเป็นบุคลำกรของบริษทั เท่ำนั้น ส ำหรับบุคคลภำยนอกจะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกผูมี้
อ  ำนำจสูงสุดดำ้นระบบควำมมัน่คงและปลอดภยัสำรสนเทศ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

(2) ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำน เพ่ือหำประโยชน์ในเชิงพำณิชยเ์ป็นกำรส่วนบุคคล และท ำกำรเขำ้สู่
เวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมำะสม เช่น เวบ็ไซตท่ี์ขดัต่อศีลธรรม เวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหำอนัอำจกระทบกระเทือนหรือเป็นภยัต่อ
ควำมมัน่คงต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์หรือเวบ็ไซตท่ี์เป็นภยัต่อสงัคม หรือละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น หรือขอ้มูลท่ี
อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยใหก้บัหน่วยงำน 

(3) ผูใ้ชง้ำนอินเตอร์เน็ตพึงใชข้อ้ควำมท่ีสุภำพ ตำมธรรมเนียมปฏิบติัในกำรใชบ้ริกำร และตอ้งรับผิดชอบต่อขอ้มูล
ของตนเอง ทั้งท่ีเก็บไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองแม่ข่ำย หรือขอ้มูลท่ีส่งผำ่นระบบเครือข่ำย 

(4) ผูใ้ชง้ำนตอ้งไม่ให้ผูอ่ื้นใชง้ำนผ่ำนบญัชีของตนโดยเด็ดขำด หำกเกิดปัญหำ เช่นกำรละเมิดลิขสิทธ์ิหรือกำรเก็บ
ขอ้มูลท่ีผิดกฎหมำย เจำ้ของบญัชีผูใ้ชน้ั้นตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ 

(5) ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเป็นควำมลบัเก่ียวกบังำนของหน่วยงำนท่ียงัไม่ไดป้ระกำศอยำ่งเป็นทำงกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต 

(6) ระมัดระวงักำรดำวน์โหลด โปรแกรมใช้งำนจำกระบบอินเทอร์เน็ต กำรดำวน์โหลดกำรอัพเดท (Update) 
โปรแกรมต่ำงๆ ตอ้งเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ไม่ดำวน์โหลดไฟลข์นำดใหญ่ แต่หำกมีควำมจ ำเป็นให้ปฏิบติั
นอกเวลำท ำงำน 

(7) ในกำรใชง้ำนกระดำนสนทนำอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัและเป็นควำมลบัของหน่วยงำน ไม่เสนอ
ควำมคิดเห็น หรือใชข้อ้ควำมท่ีย ัว่ยใุห้ร้ำย ท่ีจะท ำให้เกิดควำมเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั ( มหำชน ) กำรท ำลำยควำมสมัพนัธ์กบับุคลำกรของหน่วยงำนอ่ืนๆ 

(8) หลงัจำกใชง้ำนระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแลว้ ให้ปิดเวบ็เบรำเซอร์ท่ีใชง้ำน และออกจำกกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ดว้ยกำร Logout จำกกำร Authentication เพ่ือป้องกนักำรเขำ้ใชง้ำนโดยบุคคลอ่ืนๆ 

นโยบายการรักษาและควบคุมการเข้าถึงระบบศูนย์คอมพวิเตอร์ 
วตัถุประสงค ์
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน และป้องกันกำรบุกรุกผ่ำนระบบ

เครือข่ำยจำกผูบุ้กรุก หรือจำกโปรแกรมประสงค์ร้ำย (Malware) ท่ีจะสร้ำงควำมเสียหำยแก่ขอ้มูล หรือกำรท ำงำนของระบบ
สำรสนเทศและระบบเครือข่ำยให้หยดุชะงกั รวมทั้งให้สำมำรถตรวจสอบติดตำมพิสูจน์ตวับุคคลท่ีเขำ้ใชง้ำนระบบสำรสนเทศ
และระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

แนวทำงปฏิบติัในกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงระบบ 
แนวทำงปฏิบติัในกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

(มหำชน) ดงัน้ี 
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(1) กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(1.1) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)  ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำใช้งำน ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนเพ่ือดูแลรักษำควำมปลอดภยั โดยท่ีบุคคลจำกหน่วยงำนภำยนอกท่ี
ตอ้งกำรสิทธ์ิในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของหน่วยงำนจะตอ้งขออนุญำตเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรต่อผูมี้อ  ำนำจสูงสุดระบบควำมมัน่คงและปลอดภยั 

(1.2) ผูดู้แลระบบ (System Administrator) ตอ้งก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลและระบบขอ้มูลใหเ้หมำะสมกบักำร
เขำ้ใชง้ำนของผูใ้ชง้ำนระบบและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของเจำ้หนำ้ท่ีในกำรปฏิบติังำนก่อนเขำ้ใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมทั้งมีกำรทบทวนสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(1.3) ผูดู้แลระบบตอ้งจดัให้มีกำรบนัทึกรำยละเอียดกำรเขำ้ถึงระบบ กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงสิทธ์ิต่ำงๆ และกำร
ผ่ำนเขำ้-ออกสถำนท่ีตั้งของระบบ ของทั้งผูท่ี้ไดรั้บอนุญำตและไม่ไดรั้บอนุญำต เพ่ือเป็นหลกัฐำนในกำร
ตรวจสอบ 

(2) กำรบริหำรจดักำร กำรเขำ้ถึงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(2.1) ผูดู้แลระบบตอ้งก ำหนดกำรลงทะเบียนบุคลำกรใหม่ ของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

(มหำชน)  ก ำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบติัอยำ่งเป็นทำงกำรเพ่ือให้มีสิทธ์ิต่ำงๆ ในกำรใชง้ำนตำมควำมจ ำเป็น
รวมทั้ งขั้นตอนปฏิบัติส ำหรับกำรยกเลิกสิทธ์ิกำรใช้งำน เช่น กำรลำออก หรือกำรเปล่ียนต ำแหน่งงำน
ภำยในหน่วยงำน ตำมประกำศของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล   

(2.2) ผูดู้แลระบบตอ้งก ำหนดกำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีส ำคญั เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ประยุกต์ ( Application ) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบเครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN) ระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นตน้ โดยตอ้งใหสิ้ทธ์ิเฉพำะกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีและตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกผูบ้งัคบับญัชำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทั้งตอ้งทบทวนสิทธ์ิดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(2.3) ผูดู้แลระบบตอ้งบริหำรจดักำรสิทธ์ิกำรใชง้ำนระบบและรหสัผำ่นของบุคลำกรดงัต่อไปน้ี 
1. ก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงและกำรยกเลิกรหัสผ่ำน (Password) เม่ือผูใ้ชง้ำนระบบลำออก หรือพน้จำก

ต ำแหน่ง หรือยกเลิกกำรใชง้ำน  
2. ส่งมอบรหัสผ่ำนชัว่ครำวให้กบัผูใ้ชบ้ริกำรดว้ยวิธีกำรท่ีปลอดภยั ควรหลีกเล่ียงกำรใชบุ้คคลอ่ืนหรือ

กำรส่งจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ท่ีไม่มีกำรป้องกนัในกำรส่งรหสัผำ่น 
3. ควรก ำหนดใหผู้ใ้ชบ้ริกำรตอบยนืยนักำรไดรั้บรหสัผำ่น (เอำออก) 
4. ควรก ำหนดใหผู้ใ้ชง้ำนไม่บนัทึกหรือเก็บรหสัผำ่น ไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบท่ีไม่ไดป้้องกนั

กำรเขำ้ถึง 
5. ก ำหนดช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผูใ้ชง้ำนตอ้งไม่ซ ้ ำกนั 
6. ในกรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งให้สิทธ์ิพิเศษกับผูใ้ช้งำนท่ีมีสิทธ์ิสูงสุด ผูใ้ช้งำนนั้นจะตอ้งได้รับควำม

เห็นชอบและอนุมติัจำกผูบ้งัคบับัญชำ โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรใช้งำนและระงบักำรใชง้ำน
ทนัที เม่ือพน้ระยะเวลำดงักล่ำวหรือพน้จำกต ำแหน่ง และมีกำรก ำหนดสิทธ์ิพิเศษท่ีไดรั้บวำ่เขำ้ถึงได้
ถึงระดบัใดไดบ้ำ้ง และตอ้งก ำหนดใหร้หสัผูใ้ชง้ำนต่ำงจำกรหสัผูใ้ชง้ำนตำมปกติ 

(2.4) ผูดู้แลระบบตอ้งบริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำมประเภทชั้นควำมลบั ในกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลแต่
ละประเภทชั้นควำมลบัทั้งกำรเขำ้ถึงโดยตรงและกำรเขำ้ถึงผำ่นระบบงำน รวมถึงวธีิกำรท ำลำยขอ้มูลแต่ละ
ประเภทชั้นควำมลบั ดงัต่อไปน้ี 



 

- 58 - 
 

1.  ตอ้งควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นควำมลับทั้ งกำรเข้ำถึงโดยตรงและกำรเข้ำถึงผ่ำน
ระบบงำน โดยกำรแบ่งชั้นควำมในนโยบำยน้ี สำมำรถแบ่งได ้2 กลุ่มคือ 
1.1  ชั้นควำมลบัขอ้มูลทำงดำ้นบญัชีกำรเงินและขอ้มูลฝ่ำยบริหำร 
1.2 ชั้นควำมลบัขอ้มูลเฉพำะของหน่วยงำน ไดแ้ก่ 

 หน่วยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 หน่วยงำนผลิต 
 หน่วยงำนจดัซ้ือ 
 หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล 
 หน่วยงำนสำรสนเทศและพฒันำระบบ 
 หน่วยงำนขำย 

2.  ตอ้งก ำหนดรำยช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่ำน (Password) เพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบตวัตนจริงของ
ผูใ้ชข้อ้มูลในแต่ละชั้นควำมลบัของขอ้มูล 

3.  ควรก ำหนดระยะเวลำกำรใชง้ำนและระงบักำรใชง้ำนทนัทีเม่ือพน้ระยะเวลำดงักล่ำว 
4. ควรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลในกรณีท่ีน ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ออกนอก

พ้ืนท่ีของหน่วยงำน เช่น ส่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรส ำรองและลบขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นส่ือ
บนัทึกก่อน เป็นตน้ 

(3) กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงระบบปฏิบติักำร 
(3.1) ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งก ำหนดช่ือผูใ้ช ้และรหสัผ่ำน ในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบปฏิบติักำรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงำน 
(3.2) ผูใ้ชบ้ริกำรไม่ควรอนุญำตใหผู้อ่ื้นใชช่ื้อผูใ้ช ้และรหสัผำ่น ของตนในกำรเขำ้ใชง้ำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงำนร่วมกนั 
(3.3) ผูใ้ชบ้ริกำรควรตั้งค่ำกำรใชง้ำนโปรแกรมถนอมหน้ำจอ เพ่ือท ำกำรล็อคหน้ำจอภำพเม่ือไม่มีกำรใชง้ำน 

หลงัจำกนั้นเม่ือตอ้งกำรใชง้ำนผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งใส่รหสัผำ่น เพ่ือเขำ้ใชง้ำน 
(3.4) ผูใ้ชบ้ริกำรควรท ำ Logout ทนัทีเม่ือเลิกใชง้ำนหรือไม่อยูท่ี่หนำ้จอเป็นเวลำนำน 
(3.5) อนุญำตให้บุคคลภำยนอก หรือบริษทัท่ีเก่ียวเน่ือง เขำ้ปฏิบติังำนท่ีฝ่ำยสำรสนเทศได ้เพ่ือตรวจสอบระบบ

สนับสนุนกำรท ำงำนของฝ่ำยสำรสนเทศไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอำกำศ ระบบดบัเพลิง ระบบไฟฟ้ำ ฯลฯ ตำม
รำยช่ือท่ีแจง้มำยงัฝ่ำยสำรสนเทศ 

(3.6) ควรจดัใหมี้กำรทบทวน หรือเพิกถอนสิทธ์ิตำมกำรเปล่ียนแปลง ปีละ 1 คร้ัง 

5.5 การบริหารจดัการด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกิจกำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Governance) และได้

ก ำหนดให้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) บริษทัไดก้ ำหนด
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

(1)  มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม 
(2)  พฒันำชุมชนมุ่งมัน่  และสงัคมโดยรวม ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
(3)  เคำรพกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่วำ่จะมีเช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ และวฒันธรรมท่ีแตกต่ำง

กนั  
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(4)  ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีจิตอำสำ และปลูกฝังจิตส ำนึกใหมี้ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
(5)  ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมท่ีสร้ำงประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืแก่ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(5.1)  กิจกรรมระดบัองคก์ร 
 เป็นกิจกรรมท่ีพฒันำทกัษะของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบั และสร้ำงองค์ควำมรู้

ภำยในองคก์ร 
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองคก์ร 
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภำยในองคก์ร 

(5.2)  กิจกรรมระดบัชุมชน 
 เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 เป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในระยะยำวอยำ่งแทจ้ริง 
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกำรพฒันำกำรดำ้นกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของคนในสังคมท่ีบริษทั ประกอบธุรกิจ และ

สงัคมโดยรวม 
 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือสงัคม กรณีเกิดภยัพิบติั 
 สนบัสนุนกำรเรียนรู้ และสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
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หลกัปฏบิัติที ่6 
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยใน ท่ีจะท ำ
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่งมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมเส่ียงของบริษทั ไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรบริหำร

ควำมเส่ียงไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และส่ือสำรใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบัรับทรำบ และยดึถือเป็นแนวทำงปฏิบติั 
บริษทั มีควำมมุ่งมัน่ในกำรป้องกนัและลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และทบทวนปัจจยัเส่ียง ท่ี

อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ แสวงหำโอกำสภำยใตร้ะดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้และติดตำมผลกำรจดักำรกบัควำม
เส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับได ้เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจของบริษทั และสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ บริษทัมีกำรบริหำรควำม
เส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย เพื่อบริหำรจดักำรและลดควำมเส่ียง มีกำร
ประเมินควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ และก ำกบัดูแลควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับได ้รวมทั้งมีกำรติดตำมให้มีระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
นอกจำกน้ียงัมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ท่ีประกอบด้วยประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ี
ปฏิบติักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยจำกทุกหน่วยงำนของบริษทั จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 10 คน โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนคณะท ำงำนควำมเส่ียง เพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงในหน่วยงำนต่ำงๆขององคก์ร ไดรั้บกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

การควบคุมภายใน (Internal Control) 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้ บริษทัตอ้งมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำรประเมิน

และติดตำมในเร่ืองต่ำงๆอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระ รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ยดึแนวทำงกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั และเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ำย โดยบริษทัมีแนวทำงในกำรปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัให้มีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมท่ีเพียงพอ โดยก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรทุก
ระดบัท่ีจะตอ้งดูแล และตรวจสอบระบบกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนใหมี้ประสิทธิภำพ และถูกตอ้งตำมคู่มือกำร
ปฏิบติังำน โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีรัดกมุเพียงพอและสำมำรถตรวจสอบได ้ 

(2)  จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ โดยเจ้ำของหน่วยงำนจะต้องจัดให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีเป็น
มำตรฐำนและมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ เพ่ือควบคุมให้ควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

(3)  จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเพียงพอ  เช่ือถือได้ ทันเวลำ โดยพัฒนำระบบให้มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรบริหำรงำน และ
ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูลกำรปฏิบติังำนและรำยงำนทำงกำรเงิน และใชข้อ้มูลดงักล่ำวในกำรส่ือสำรใหท้ัว่ถึงทั้ง
ภำยในและภำยนอกองคก์ร  
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(4) จดัใหมี้ระบบกำรติดตำมและประเมินผลอยำ่งเพียงพอ โดยก ำหนดดงัน้ี  
(4.1)  ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรทุกระดบั ท่ีจะตอ้งก ำหนด ดูแล และตรวจสอบ

ระบบกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนของตน ใหมี้ประสิทธิภำพและถูกตอ้งตำมคู่มือกำรปฏิบติังำน  
(4.2) ก ำหนดใหผู้ต้รวจสอบภำยใน เป็นผูส้นบัสนุนผูบ้ริหำรทุกหน่วยงำนในกำรจดัให้มีกำรควบคุมภำยใน 

และด ำเนินกำรตรวจสอบหรือสอบถำมเป็นระยะตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบติัตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบหรือสอบทำนเพื่อมุ่งเนน้กำรสร้ำงสรรคแ์ละปรับปรุงระบบงำนใหดี้ข้ึน  

(4.3)  ผูต้รวจสอบภำยใน จัดท ำรำยงำน สรุปผลกำรประเมินแต่ละหน่วยงำน ซ่ึงหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของ
ระบบงำนมีควำมเห็นสอดคลอ้งด้วยกนัแลว้ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ ก่อนท่ีจะน ำไปปฏิบติัต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหรั้ดกมุมำกยิง่ข้ึน  

6.2 การซ้ือขายหลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
บริษทั ก ำหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรรำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัถือ

ครองตอ้งท ำตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ห้ำมในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยใน ซ่ึง

ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลดัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 “ในกำรซ้ือหรือขำยซ่ึง
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยข์ำยหลกัทรัพย ์ห้ำมมิให้บุคคลใด
ท ำกำรซ้ือ หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืน ซ้ือ หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอ
ขำยซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์  หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์ไม่วำ่โดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในประกำรท่ีน่ำจะเป็นกำรเอำเปรียบต่อบุคคลภำยนอกโดยอำศัยขอ้เท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพย ์ท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อประชำชน และตนได้ล่วงรู้มำใน
ต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น และไม่วำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะกระท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตวัเอง หรือผูอ่ื้น หรือน ำ
ขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท ำดงักล่ำว โดยตนรับประโยชน์ตอบแทน” 

(2) บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท จัดท ำและน ำส่งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพยแ์ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (แบบ 59) ของตน ของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำ บุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำร คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นฉันสำมีภรรยำ และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำว เป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดและมีสัดส่วนกำรถือหุ้นมำกท่ีสุดในนิติบุคคลดงักล่ำวตำมแบบรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพยด์ังกล่ำวไปยงัระบบกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ ทำงเวบ็ไซต์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และแจง้มำยงัเลขำนุกำรบริษทั เพื่อรับทรำบทุก
คร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 

(3)  บริษทัก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็น
ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลท่ีถูกสันนิษฐำนว่ำรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพยฯ์ ท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยในท่ีเป็น
สำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมูลค่ำของหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยเสนอซ้ือหรือ
เสนอขำยหรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือขำย เสนอซ้ือหรือเสนอขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษทั 
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จนกวำ่บริษทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนแลว้ ตลอดระยะเวลำปลอดกำรใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผย
แก่สำธำรณชน (Embargo Period) ซ่ึงหมำยถึง ระยะเวลำ 30 วนั ก่อนและจนถึงวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทรำยไตรมำสและประจ ำปี โดยบริษทัจะแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรงดกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยข์องบริษทัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน 

(4) บริษทัก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรืออดีตกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนท่ีลำออกแลว้ มีหน้ำท่ีเก็บควำมลบั และ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทั และบริษทัยอ่ย ตลอดจนขอ้มูล
ควำมลบัของคู่คำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีตนไดรั้บทรำบจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และหำ้มมิใหน้ ำควำมลบัและ/
หรือขอ้มูลภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนขอ้มูลควำมลบัของคู่คำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไปใช้
ประโยชน์แก่บริษทัอ่ืนและใหบุ้คคลภำยนอกทรำบ แมว้ำ่กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กิดผลเสียหำยแก่
บริษทัและบริษทัยอ่ย หรือคู่คำ้ก็ตำม 

(5) บริษทัก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมแนวทำงกำรใช้
ขอ้มูลภำยในของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฎเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) บริษทัก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัส ำหรับผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง หำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยใน
ไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง 
หรือใหอ้อกจำกงำน ซ่ึงกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 

(7) บุคคลท่ีบริษทัก ำหนด (Designated Persons) 
“บุคคลท่ีบริษทัก ำหนด” หมำยถึง บุคคลท่ีมีต ำแหน่งหรือหน้ำท่ี ซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลภำยในบริษทั (รวมถึงคู่สมรส
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว) ไดแ้ก่ 
 กรรมกำร 
 ผูบ้ริหำรส่ีรำยแรก 
 ผูบ้ริหำรและพนกังำนในหน่วยงำน ดงัน้ี บญัชี กำรเงิน พฒันำธุรกิจ นักลงทุนสัมพนัธ์ เลขำนุกำรบริษทั 

และผูต้รวจสอบภำยใน 
 ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนท่ีเขำ้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
 บุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทัก ำหนด 

(8) เลขำนุกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำทะเบียนรำยช่ือบุคคลท่ีบริษทัก ำหนด และแจง้ให้บุคคล
ดงักล่ำวทรำบเม่ือถูกเพ่ิม/ลบรำยช่ือในทะเบียนดงักล่ำว 

การซ้ือขายหลกัทรัพย์ทีไ่ด้รับการยกเว้น 
นโยบำยฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นสถำนกำรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  กำรไดห้ลกัทรัพยใ์นกรณีของ right offering / กำรไดห้ลกัทรัพยห์รือสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำมำโดยทำงมรดก /

กำรไดห้ลกัทรัพยจ์ำกกำรจ่ำยหุ้นปันผล (right offering ยกเวน้กำรไดห้ลกัทรัพยต์ำม right offering เฉพำะกำร
จองซ้ือหลกัทรัพยต์ำมสิทธิ หำกจองซ้ือหลกัทรัพยเ์กินสิทธิ ไม่ไดรั้บยกเวน้กำรรำยงำน และผูร้ำยงำนมีหน้ำท่ี
รำยงำนกำรไดห้ลกัทรัพยท่ี์จองเกินสิทธิดงักล่ำว) 

(2) กำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้ (Stock Options) หรือใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุ้นกู ้(Warrants) 
ท่ีไดรั้บภำยใตโ้ครงกำรของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม เม่ือใชสิ้ทธิดงักล่ำวแลว้ จะตอ้งถือครองหุน้หรือหุ้นกูด้งักล่ำว
จนกวำ่จะพน้ช่วงเวลำหำ้มซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
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(3) กำรไดห้ลกัทรัพยจ์ำก ESOP หรือกำรไดหุ้น้จำก EJIP ท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 
(4) กำรโอนหรือรับโอนซ่ึงกระท ำกบัผูดู้แลและเก็บรักษำหลกัทรัพย ์(custodian) ท่ีถือครองหลกัทรัพยแ์ทนบุคคล

ดงักล่ำว 

ข้อจ ากดัอ่ืนๆ ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
(1) บริษัทสนับสนุนให้บุคคลท่ีบริษัทก ำหนด ลงทุนหลักทรัพยข์องบริษัทในระยะยำว ทั้ งน้ี ไม่ควรซ้ือขำย

หลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้ นหรือกำรเก็งก ำไรในหลักทรัพยข์องบริษัท โดยระยะสั้ นในท่ีน้ีหมำยถึง 
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนหรือนอ้ยกวำ่ 

(2) บุคคลท่ีบริษทัก ำหนดควรหลีกเล่ียงกำรท ำธุรกรรมดงัต่อไปน้ี 
- ขำยชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงอำจเป็นกำรส่งสัญญำณแก่ตลำดไดว้่ำผูข้ำยไม่มีควำม

เช่ือมัน่ในบริษทั 
- ซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ และออปชนั) ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกับหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงอำจ

ก่อใหเ้กิดลกัษณะกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยในได ้
- ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัในบญัชีกูย้ืมเงินเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพย ์(Margin Account) ซ่ึงอำจถูกบริษทั

หลกัทรัพยบ์งัคบัขำยหลกัทรัพยด์งักล่ำว โดยปรำศจำกควำมยินยอม ในกรณีท่ีไม่สำมำรถน ำหลกัประกนั
มำวำงเพ่ิมได ้

6.3 การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนได้ระหว่ำงบริษทักับฝ่ำย

จดักำร คณะกรรมกำร หรือผูถื้อหุ้นรวมไปถึงกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล และโอกำสของบริษทั
และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้มีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีเป็นนยัส ำคญั จึงไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยท่ีชดัเจนเร่ือง
กำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงประโยชน์ ว่ำตอ้งเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม จึงมีกำร
พิจำรณำกำรท ำรำยกำรอยำ่งรอบคอบ และตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ หลงักำรอนุมติักำร
ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมีกำรแจง้มติต่อท่ีประชุมและต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือเผยแพร่ใหก้บัผูถื้อหุน้ภำยในวนัท่ีกรรมกำรมีมติ
หรือภำยในเวลำ 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเหตุกำรณ์ นอกจำกน้ี
คณะกรรมกำรบริษทัยงัมีหน้ำท่ีส ำคญัท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดกำรกระท ำท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดย
กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ครอบครัว และบุคคลใกลชิ้ดตอ้งไม่ท ำธุรกรรมใดๆ ท่ีขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่วำ่จะกระท ำดว้ยตนเองหรือร่วมกบัสมำชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกลชิ้ด เพ่ือหลีกเล่ียงควำมไม่
เหมำะสมท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำวจึงไดด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

(1) จดัท ำระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบติัในกำรรักษำควำมลบั
ของขอ้มูล กำรรักษำควำมน่ำเช่ือถือและควำมพร้อมใช้ของขอ้มูล เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด เพ่ือมิใหมี้กำรใชผ้ลประโยชน์จำกขอ้มูลเพื่อ
กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

(2) ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี และ
ปรับปรุงแกไ้ขรำยงำนทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และเก็บรักษำรำยงำนไวท่ี้เลขำนุกำรบริษทั รำยงำนกำรมี
ส่วนไดส่้วนเสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรเป็นกำรเปิดเผยควำมสมัพนัธ์ของสมำชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืน
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ใดท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ แต่หำกมีกรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรดงักล่ำว จะตอ้ง
กระท ำไปดว้ยควำมโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมือนเป็นกำรท ำกบับุคคลภำยนอกและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั และในกำรพิจำณำอนุมติักำรท ำรำยกำร กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีส่วนร่วม
ในกำรพิจำณำอนุมติั 

(3) อนุมติัหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไปให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถท ำธุรกรรมระหวำ่ง
บริษทัและบริษทัยอ่ย กบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งได ้หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกนั ท่ีควรจะพึงกระท ำกับสัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกันดว้ยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี
ยงัให้บริษทัจดัท ำรำยงำนสรุป กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นรำยไตรมำส และรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัโดยใหผ้ำ่นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.4 รายการเกีย่วโยงกนั และรายการเกีย่วกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดมำตรกำร และขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงกนั และรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือท่ีอำจจะมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ จะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน
ได ้

(2) กำรก ำหนดรำคำหรือค่ำตอบแทน จะตอ้งเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไปโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั 

(3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนท ำรำยกำรดงักล่ำว ถำ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ช ำนำญในกำรให้ควำมเห็นในเร่ืองใดหรือรำยกำรใด บริษทัจะตอ้งจดัให้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำกลัน่กรองก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

ในกรณีรำยกำรดังกล่ำวเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สัญญำ
ทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพล ในสถำนะท่ีตนเป็นกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง แลว้แต่กรณี หรือรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมี
เง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป บริษทั จะตอ้งน ำขอ้เสนอ ขอ้ตกลงดงักล่ำวไปขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือ
ขออนุมัติในหลักกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท ำรำยกำรนั้ น ทั้ งน้ีเป็นไปตำมมำตรำ 89/12 (1) แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

(4) บริษทั จะตอ้งเปิดเผยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
(5) กรรมกำรทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตำมมำตรำ 88 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 ซ่ึงก ำหนดให้

กรรมกำรแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี  
(5.1) มีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มในสัญญำใดๆท่ีบริษทัท ำข้ึนระหว่ำงรอบปีบญัชี โดยระบุ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสญัญำ ช่ือคู่สญัญำ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของกรรมกำรในสญัญำนั้น (ถำ้มี) 
(5.2)  ถือหุ้นสำมญัหรือหุ้นกูข้องบริษทั และบริษทัในเครือ โดยระบุจ ำนวนทั้ งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน

ระหวำ่งรอบปีบญัชี (ถำ้มี) ทั้งน้ีมำตรำ 114 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ไดก้ ำหนดใหบ้ริษทั
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ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดท่ีกรรมกำรแจง้ต่อบริษทัตำมมำตรำ 88 ขำ้งตน้ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
ของบริษทั ดว้ย 

(6) ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร รวมทั้งผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน จะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกบักรรมกำร โดยแจง้ต่อ
เลขำนุกำรบริษทั เช่นเดียวกนั  

6.5 รายงานส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
บริษทั ก ำหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลท่ีมีควำม

เก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนให้บริษทั 
ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีวธีิกำรรำยงำน ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยงำนให้บริษทั ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
กรณีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทั โดยกรอกแบบแจง้รำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  กำรรำยงำนคร้ังแรก 

กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรส่ีรำยแรกท่ีพ่ึงเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทั (รวมถึงกำรถือของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) ให้แจง้ไปยงัระบบกำรรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ (แบบ 59) ทำงเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย ์และแจง้มำยงัเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือจดัท ำเอกสำรรำยงำนส่วนไดเ้สียของกรรมกำร 

(1.2)  กำรรำยงำนเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง 
กรรมกำรและผูบ้ริหำรส่ีรำยแรก (รวมถึงกำรถือของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) ใหแ้จง้ไปยงั
ระบบกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ (แบบ 59) ทำงเวบ็ไซต์ของ ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนั
นบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์และแจง้มำยงัเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือจดัท ำเอกสำรรำยงำนส่วนได้
เสียของกรรมกำร 

(2)  ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรส่งแบบแจง้รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของของตนหรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งให้
เลขำนุกำรบริษทั ทนัทีหรือภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

(3)  ใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 
(3.1)  เลขำนุกำรบริษัทต้องจัดท ำส ำเนำรำยงำนตำมข้อ (1.1) และ (1.2) รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท

รับทรำบทุก 6 เดือน 
(3.2)  เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยงำนต่อบริษทั 
(3.3)  ให้เปิดเผยขอ้มูลกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 

56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

6.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษทั ไดด้ ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรม ยดึมัน่หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณใน
กำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำง
เคร่งครัด มีควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นกำรกำรทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ จึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั” 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อปลูกจิตส ำนึกใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ทุกระดบั ตระหนกัผลเสียของกำรทุจริต
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คอร์รัปชนั สร้ำงค่ำนิยมท่ีถูกตอ้ง และเพ่ิมควำมน่ำเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้งเป็นแนวทำงปฏิบติัท่ีชดัเจนในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และพฒันำองคก์รสู่ควำมยัง่ยนืต่อไป 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
หำ้มคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริตและกำรคอร์รัป

ชนัในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพ่ือหำประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไม่วำ่จะอยูใ่นฐำนะเป็นผูรั้บ 
ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให้สินบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชนัน้ีครอบคลุมถึง
ธุรกิจและทุกหน่วยงำนทั้งภำยนอกและภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัตำม
นโยบำยกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชนัน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบัของทำงบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

6.6.1 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ 
คณะกรรมกำรแต่ละคณะมีควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนในทุกระดบั มีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำน โดยยึดหลกัตำมนโยบำย

และแนวทำงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัอยำ่งเคร่งครัด โดยปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชนั และให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่ำงๆ รวมทั้งกำรรำยงำนหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชนัอยำ่งเตม็ท่ี 

(2) คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุมภำยใน 
ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือให้มัน่ใจวำ่มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทนัสมยั และมี
ประสิทธิภำพในกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชนั  

(4) คณะกรรมกำรบริหำร, ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำร มีหนำ้ท่ีในกำรบริหำรงำน ส่ือสำร ก ำกบัดูแล และ
ให้กำรสนับสนุน เพ่ือให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนน ำนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติไปใช้ทั่วทั้ งองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รวมทั้ งพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อสรุปผลควำมเส่ียงดำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอำจจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงเสนอมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขท่ี
ชดัเจน เหมำะสม น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 

(6) ผูต้รวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีก ำหนด
ไวต้ำมแผนกำรประเมินควำมเส่ียง เสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและจดัท ำกำรประเมิน
ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตท่ีเกิดจำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับทรำบ ผูต้รวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยในเร่ืองกำร
ตรวจสอบกำรทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีไดก้ ำหนดไว ้
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6.6.2 แนวทางการปฏิบัต ิ
(1) มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั ถือเป็นภำระหนำ้ท่ี ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั

ของบริษทั ตอ้งยดึเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน และตอ้งไม่ละเลยกำรปฏิบติัตำมแนวทำงท่ีปรำกฎอยูใ่นคู่มือ
ฉบบัน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบขำ้งตน้ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยกบับริษทั ให้ถือว่ำมี
ควำมผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทั 

(2) บริษทั จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีแจง้เร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใช้
มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั ตำมท่ีบริษทั ก ำหนดไว้
ในขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(3) กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษัท ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นกำรกระท ำผิด
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษทั ก ำหนด นอกจำกน้ี
อำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

(4) บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ใหค้วำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลภำยนอกท่ีตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออำจเกิดผลกระกบัต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 

(5) บริษทัจดัให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชนั ผ่ำนหลกัสูตรกำรปฐมนิเทศกรรมกำร กำร
ปฐมนิเทศพนักงำน และกำรจดัสัมมนำต่ำงๆ ภำยในบริษทัตำมแต่โอกำสอนัสมควร เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนมี
กำรปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบในภำระหน้ำท่ีของตน เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไป
ตำมหลกัจริยธรรม 

(6) บริษทัก ำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ไดร้ำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบติังำนท่ี
ขดัหรือสงสัยจะขดัต่อหลกักำรท่ีก ำหนดในคู่มือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยในกำรปฏิบติั
ตำมหลกักำรในคู่มือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัฉบบัน้ี สำมำรถใชดุ้ลยพินิจของตนเองก่อนในเบ้ืองตน้ วำ่ส่ิงนั้น 
 เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
 เป็นท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่ 
 เป็นกำรท ำใหเ้กิดควำมเสียช่ือเสียงของบริษทัหรือไม่ 
หรือสอบถำมโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชำ, ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล และเลขำนุกำรบริษทั 

(7) บริษทัมีช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนส ำหรับบุคคลภำยนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั อนัไดแ้ก่ 
ลูกคำ้ ผูถื้อหุน้ พนัธมิตรทำงกำรคำ้ ดงัน้ี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
         บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
         4/299 หมู่ท่ี 5 ซอยลำดปลำเคำ้ 66 ถนนลำดปลำเคำ้ 
  แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

 6.6.3 มาตรการด าเนินการ 
(1) คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำรตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ ให้ค  ำปรึกษำ 

และท ำควำมเขำ้ใจใหก้บับุคลำกรในบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชนั เพ่ือให้บุคลำกร
และผูท่ี้เก่ียวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชันฉบับน้ี รวมถึงเป็น
แบบอยำ่งท่ีดีในเร่ืองกำรมีควำมซ่ือสตัย ์จริยธรรมและจรรยำบรรณ 
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(2) นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัน้ี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำหรือ
กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน กำรให้
ผลตอบแทน และกำรปฏิบติังำนในทุกกรณี  

(3) บริษทั จะคุม้ครองไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชนั รวมถึงกำรท่ี
พนกังำนใหค้วำมร่วมมือในกำรแจง้เร่ือง กำรใหข้อ้เท็จจริง และกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั แมว้ำ่กำรกระท ำ
นั้น จะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม  

(4) บริษทั มีกำรรณรงคส่์งเสริมให้บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีมีอ ำนำจควบคุม ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติั
ตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั ผำ่นคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นตวัแทนบริษทัเขำ้ร่วมบริหำรงำน และ
รณรงค์ส่งเสริมให้คู่คำ้ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรร่วมปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชนั ผำ่นกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัท่ีไดติ้ดต่อประสำนงำนดว้ย 

(5) บริษทั จดัให้มีระเบียบกำรเบิกจ่ำยโดยก ำหนดวงเงิน อ ำนำจอนุมติั วตัถุประสงค์ และผูรั้บ ซ่ึงตอ้งมีเอกสำร
หลกัฐำนท่ีชดัเจนประกอบ เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้กำรกำรทุจริตคอร์รัปชนั 

(6)  บริษทั จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบงำนขำย และกำรตลำด รวมถึงงำนจดัซ้ือ และท ำสัญญำเก่ียวกบัควำมเส่ียง
ต่อกำรเกิดคอร์รัปชนัอยำ่ง สม ่ำเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย และระเบียบกำรจดัซ้ือ   

(7) เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชนั กรรมกำร ผูบ้ริหำร
และพนกังำนของบริษทั ทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงั ตอ้งเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและถูกตอ้งตำม
กฎหมำย บริษทั จึงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(7.1)  กำรเป็นกลำงและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง: บริษทั มีนโยบำยกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่ให้กำร

สนับสนุนทำงกำรเงินหรือทรัพยำกร หรือกำรกระท ำอนัเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อนกักำรเมืองหรือพรรค
กำรเมืองใดฯ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ไม่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียง หรือโฆษณำให้พรรคกำรเมืองหรือ
นกักำรเมืองใดๆ ในพ้ืนท่ีของบริษทั  

(7.2)  กำรรับ กำรใหข้องขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด: บริษทั ก ำหนดนโยบำยวำ่ “กำรรับ 
กำรให้ของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอ้งไม่มีมูลค่ำเกินสมควร และไม่เป็นกำรกระท ำท่ีละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ี ซ่ึง
อำจน ำไปสู่ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั” 

(7.3)  กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล: บริษทั ก ำหนดนโยบำยวำ่ “กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลของบริษทัตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่กำร
บริจำคได้ให้กำรช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน สังคม โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชัดเจน ไม่เป็นเส้นทำง
ส ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชนั” 

(7.4)  กำรให้เงินสนบัสนุน: บริษทั ก ำหนดนโยบำยวำ่ “กำรใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่เป็นกำรสนบัสนุน
ให้กิจกรรมของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ เพ่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกิจ หรือเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพ่ือเป็นขอ้อำ้งในกำรติด
สินบน” 

6.7 แนวทางการปฏิบัตทิีด่เีกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษทั ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัดำ้นต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีไดก้ ำหนดไว ้และเพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ เพื่อควำมเรียบร้อย
และโปร่งใส จึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
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 (6.7.1)  แนวปฏิบัตทิีด่เีกีย่วกบัการช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง โดยเคำรพต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยให้

ควำมส ำคญักบักำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง และส่งเสริมให้พนกังำนทุกระดบัสำมำรถใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลอง
ของกฎหมำยในฐำนะพลเมืองท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะไม่ให้กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินหรือทรัพยำกรของบริษทั ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม
เพ่ือผลประโยชน์ของนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดๆ หรือเพ่ือประโยชน์ต่อบริษทัในกำรไดส้ญัญำ หรือร่ำง
กฎหมำยเพ่ือเอ้ือประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษทั 

(2)  บริษทัไม่กระท ำกำรอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเมือง ไม่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียง หรือโฆษณำให้พรรคกำรเมือง
หรือนกักำรเมืองใดๆ ในพ้ืนท่ีของบริษทั รวมถึงไม่ใชท้รัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัในกำรนั้น ไม่มีแนวทำง
ในกำรใหก้ำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง ไม่วำ่จะโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม 

(3)  บริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหน่ึง หรือผูมี้อ ำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหน่ึง 

(4)  บริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับปฏิบัติตำมกฎหมำย รัฐธรรมนูญ ยึดมัน่ในระบอบประชำธิปไตยและ
ส่งเสริมให้พนกังำนทุกระดบัสำมำรถใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำยในฐำนะพลเมืองดี 
สำมำรถแสดงออก เขำ้ร่วมสนบัสนุน ใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองนอกเวลำท ำงำนของบริษทัในกำรนั้น 

(5)  พนักงำนทุกระดบัของบริษทั สำมำรถใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองท่ีพึงมี โดยเป็นกำรกระท ำในนำมของแต่ละบุคคล 
รวมทั้ง ไม่ใชต้  ำแหน่งในบริษทั หรือช่ือ หรือตรำบริษทั ชกัจูงผูอ่ื้นให้จ่ำยเงินอุดหนุน หรือให้กำรสนบัสนุนแก่
นกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดๆ 

(6)  บริษทั ไม่มีนโยบำยให้พนกังำนทุกระดบัของบริษทั สั่งกำร หรือโนม้นำ้ว ดว้ยวธีิกำรใดๆ ท่ีท ำให้พนกังำนและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เขำ้ร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองทุกประเภท ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ภำยในองคก์ร และ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยกบับริษทั ในทุกกรณี 

 (6.7.2)  แนวปฏิบัตทิีด่เีกีย่วกบัการรับของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
บริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรรับของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดไว ้เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำม
วตัถุประสงค ์ดว้ยควำมเรียบร้อยและโปร่งใส จึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ห้ำมมิให้พนักงำนทุกระดบั ครอบครัว เพ่ือน และ/หรือคนรู้จกั เรียกร้องหรือรับของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำร
ต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผูรั้บเหมำ ผูรั้บเหมำช่วง ลูกคำ้ ลูกคำ้ช่วง ผูค้ำ้/ผูข้ำย ผูร่้วมทุน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ำยของบริษัท ไม่ว่ำในกรณีใด เป็นกำรส่วนตวัหรือเพ่ือกลุ่มบุคคล ซ่ึงอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจในกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งไม่เป็นธรรม เกิดควำมล ำเอียง หรือเกิดควำมล ำบำกใจ หรือเกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืน หรืออำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักันได ้เวน้แต่ไดรั้บตำมเหตุและกรณีตำมขอ้ (2) และ (3) ให้ปฏิบัติตำมท่ี
ก ำหนด 

(2)  ใหรั้บไดใ้นนำมบริษทั โดยบุคคลท่ีไดม้อบหนำ้ท่ี รับมอบอ ำนำจ หรือให้เป็นตวัแทนของบริษทั ทั้งน้ีอำจมำจำก
กำรส่งเสริมกำรขำย กำรจดักิจกรรมสมนำคุณหรืออ่ืนใดของคู่คำ้ ผูค้ำ้/ผูข้ำย หรืออ่ืนๆ เพ่ือมอบให้บริษทั หรือ
ตวัแทนของบริษทั จำกกำรจดักิจกรรมหรือกำรส่งเสริมกำรขำยนั้น เม่ือไดรั้บแลว้ให้ส่งมอบให้ผูจ้ดักำรฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
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(3)  กำรไดรั้บดว้ยเหตุใดก็ตำม อำจเพรำะดว้ยควำมเคำรพนบัถือ หรือเพ่ือกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดี หรือในกรณีใดท่ี
เห็นวำ่ไดรั้บมำโดยสุจริต ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(3.1)  กรณีเงินสดหรือเช็ค หำ้มรับโดยเด็ดขำด เวน้ใหรั้บไดโ้ดยถูกตอ้งตำมขอ้ (2) 
(3.2)  รับไดก้รณีเป็นของอุปโภคบริโภคท่ีเก็บไวไ้ม่เกิน 7 วนั จะเน่ำเสีย เช่น ของสด ผลไม ้น ้ ำผลไมส้ด เป็นตน้ 
(3.3)  รับไดใ้นกรณีเป็นของช ำร่วย ของท่ีระลึก ท่ีจดัท ำข้ึนเพ่ือแจกจ่ำยโดยทัว่ไป ซ่ึงมีมูลค่ำโดยประมำณไม่เกิน 

3,000 บำท หำกสูงกวำ่น้ีใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ และส่งมอบใหผู้จ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป 

(4)  ผูจ้ดักำรฝ่ำยของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรวบรวมน ำส่งให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล จดัท ำรำยงำนให้ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบ เพ่ือน ำไปด ำเนินกำรอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือกำรกุศล เช่น น ำไปบริจำค มอบ
เป็นรำงวลัใหพ้นกังำน มอบใหห้น่วยงำนรำชกำรหรือท่ีอ่ืนใด โดยใหเ้สนอขออนุมติักำรด ำเนินกำรเป็นกรณีไป 

(5)  หลกัเกณฑก์ำรรับของขวญัให้เป็นไปตำมประเภทและมูลค่ำ มีควำมเหมำะสมตำมของขนบธรรมเนียมประเพณี 
หำกบริษทัอยูร่ะหวำ่งจดัให้มีกำรประกวดรำคำ พนกังำนจะตอ้งไม่รับของขวญั ทรัพยสิ์น ค่ำบริกำรตอ้นรับ และ
ประโยชน์อ่ืนๆจำกบริษทัท่ีเขำ้ร่วมกำรประกวดรำคำแต่อยำ่งใด 

(6)  บริษทั มีวตัถุประสงค ์เพ่ือมิใหเ้กิดช่องทำงทุจริต หรือเกิดควำมล ำบำกใจของผูรั้บ หรือเกิดผลต่อกำรตดัสินใจใน
กำรปฏิบติัต่อผูใ้หใ้นทำงท่ีก่อประโยชน์ต่ำงตอบแทน หรือเกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ทั้งน้ีบริษทัจะ
พิจำรณำเจตนำของผูใ้หแ้ละผูรั้บเป็นหลกั 

(7) ผูต้รวจสอบภำยใน มีหนำ้ท่ีสอบทำนกำรรับของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้เป็นไป
ตำมนโยบำยน้ีอยำ่งเคร่งครัด และรำยงำนผลกำรสอบทำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำต่อไป 

(8) หำกตรวจสอบพบว่ำพนักงำนคนหน่ึงคนใด กระท ำไปในทำงท่ีส่อว่ำเป็นกำรกระท ำโดยทุจริต หรือเพ่ือกำร
แสวงหำประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพอ้ง จำกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิดทำงวนิยั
อยำ่งร้ำยแรง บริษทั จะพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบปฏิบติัต่อไป 

(6.7.3) แนวปฏิบัตทิีด่เีกีย่วกบัการให้ของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
บริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรให้ของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดในกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์
ดว้ยควำมเรียบร้อยและโปร่งใส จึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

หลกัเกณฑ์การเบิกค่าของขวญั ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 
(1) กำรใหข้องขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ ใหก้ระท ำในนำมของบริษทัตำมท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจหนำ้ท่ี หรือใหเ้ป็น

ตวัแทนของบริษทัเท่ำนั้น ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นตำมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงธุรกิจทัว่ไป หรือกำร
ส่งเสริมกำรขำย กำรจัดกิจกรรมสมนำคุณ หรืออ่ืนใดแก่ตัวแทนของลูกค้ำ คู่ค ้ำ ผู ้ขำย ผูรั้บเหมำเพ่ือกำร
ปฏิบติังำนในกิจกำรของบริษทั 

(2)   ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ ตอ้งเป็นค่ำใชจ่้ำยอนัเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบักำรรับรอง ของขวญั หรือกำรบริกำรท่ีจะ
อ ำนวยประโยชน์แก่กำรปฏิบติังำนในกิจกำรของบริษทั เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง ค่ำท่ีพกั ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรสนัทนำกำรท่ีมีมูลค่ำไม่เกินแนวทำงปฏิบติัน้ี เป็นตน้ 

(3)  ก ำหนดค่ำรับรองหรือค่ำบริกำรท่ีเป็นส่ิงของใหแ้ต่ละบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรรับรอง ของขวญั กำรรับบริกำร หรือกำร
สันทนำกำรกำรท่ีเป็นไปเทศกำล ไม่เกินคนละ 3,000 บำทต่อคน ในกำรรับรองแต่ละครำว หำกสูงกว่ำน้ีให้
รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพ่ือจดัท ำเอกสำรอนุมติัเป็นคร้ังครำวไป 
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(4)  ก ำหนดให้ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำท่ีรวบรวมรำยช่ือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือจดัหำของขวญั 
ของช ำร่วย กรณีกำรมอบนั้นเป็นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ของขวญัปีใหม่ เพ่ือเสนอขออนุมติัจำกผูมี้
อ  ำนำจตำมขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนการเบิกค่าของขวญั ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 
เม่ือบริษทัหรือหน่วยงำนใดมีควำมประสงค์จะให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่ผูใ้ดหรือ

หน่วยงำนภำยนอก สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยปฏิบติัตำมขั้นตอน ดงัน้ี 
• หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ืองพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมนโยบำยบริษทัหรือไม่ 
• พิจำรณำควำมเหมำะสมดำ้นปริมำณและจ ำนวนเงิน โดยผ่ำนตั้งแต่ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป พร้อมทั้งเหตุผล

ประกอบ 
• หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเสนอเร่ืองเพ่ือขออนุมติัตำมคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
• ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรท ำใบส ำคญัจ่ำย 
• ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินส่งเช็คให้ผูมี้อ  ำนำจลงนำมประกอบหลกัฐำนกำรรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นกำรเล้ียง

รับรองควรมีกำรระบุช่ือท่ีอยูผู่รั้บกำรรับรองและวตัถุประสงคด์ว้ย 
• ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินเก็บขอ้มูลเอกสำรทั้งหมดเขำ้แฟ้มเอกสำร สำมำรถสืบคน้และตรวจสอบขอ้มูลได ้

แนวทางการเบิกค่าของขวญั ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 
(1) ในกำรจดัซ้ือ จดัจำ้ง ตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบ

ได ้
(2) กำรจ่ำยส ำหรับกำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจและกำรใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติตำมสัญญำทำงธุรกิจ

สำมำรถกระท ำได ้แต่ตอ้งใชจ่้ำยอยำ่งสมเหตุสมผล และสำมำรถตรวจสอบได ้
(3) บริษทัจดัใหมี้ระเบียบกำรเบิกจ่ำยและอ ำนำจอนุมติั ส ำหรับกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรในเร่ืองกำรเล้ียงรับรอง 

กำรให้ของขวญั และของก ำนลั โดยจะตอ้งมีเอกสำรช้ีแจงวตัถุประสงค์ของกำรให้ดงักล่ำว และหลกัฐำนต่ำงๆ 
อยำ่งชดัเจนประกอบกำรให้ วำ่ไม่ไดด้ ำเนินกำรให้เพ่ือกำรท ำทุจริต ติดสินบนเจำ้หนำ้ท่ีพนกังำน พร้อมทั้งให้มี
กระบวนกำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั ดว้ย 

(4)  บริษทั ห้ำมมิให้มีกำรให้ของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆหรือประโยชน์อ่ืนใด หำกกำรให้นั้นเป็นช่องทำงให้
เกิดกำรทุจริต หรือกำรเลือกปฏิบติัต่อผูรั้บของขวญั หรือ ผูรั้บกำรรับรองในทำงท่ีก่อประโยชน์ต่ำงตอบแทนเป็น
กำรส่วนตวั หรือเกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน หรือจะมีผลกระทบเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
ทั้งน้ี บริษทั จะพิจำรณำเจตนำของผูใ้หแ้ละผูรั้บเป็นหลกั 

(5) บริษทั หำ้มให ้ขอให ้หรือรับวำ่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ เจำ้หนำ้ท่ีรัฐต่ำงประเทศ 
หรือเจำ้หน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระท ำกำร ไม่กระท ำกำรอนัมิชอบด้วยหน้ำท่ี เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหพ้นกังำน ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทั กระท ำไปเพ่ือประโยชน์ท่ีขดัต่อกฎหมำย 

(6)  ผูต้รวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีสอบทำนกำรให้ของขวญั ค่ำรับรอง และค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้
เป็นไปตำมค ำสัง่น้ีอยำ่งเคร่งครัด และรำยงำนผลกำรสอบทำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำต่อไป 

(7) หำกตรวจสอบพบวำ่พนกังำนคนหน่ึงคนใดใชห้น้ำท่ี ควำมรับผิดชอบกระท ำไปในทำงท่ีส่อวำ่เป็นกำรกระท ำ
โดยทุจริต หรือเพ่ือกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพอ้ง ถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย
อยำ่งร้ำยแรง บริษทั จะพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบปฏิบติัต่อไป 
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(6.7.4) แนวปฏิบัตทิีด่เีกีย่วกบัการบริจาคเพ่ือการกศุล 
กำรใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นของบริษทัเพื่อบริจำคกำรกุศลตอ้งกระท ำในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดยกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล

ตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสำธำรณกศุล วดั โรงพยำบำล สถำนพยำบำล หรือองคก์รเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมท่ีมีใบรับรองหรือเช่ือถือ
ได ้สำมำรถตรวจสอบได ้และด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั 

กรณีท่ีบริษทัมีควำมประสงคบ์ริจำคเงินเพ่ือกำรกุศล หรือมีผูใ้ดหรือหน่วยงำนใดแจง้ควำมประสงคข์อรับเงินบริจำค
จำกบริษทั ใหป้ฏิบติัตำมขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ืองพิจำรณำวำ่เป็นไปนำมนโยบำยของบริษทัหรือไม่ 
(2) หำกเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัใหพิ้จำรณำวำ่กำรบริจำคเป็นไปตำมระเบียบปฏิบติัหรือไม่ 
(3) ตรวจสอบขอ้มูลกำรบริจำค 

- มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 
- ตรวจสอบวำ่หน่วยงำนท่ีแจง้ควำมประสงคย์งัมีกำรด ำเนินกำรอยูแ่ละมีผูรั้บผิดชอบ 

(4) หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรบริจำคน ำเสนอเร่ืองเพ่ือขออนุมติัตำมคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
(5) ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินส่งเช็คให้ผูบ้ริหำรลงนำม และติดตำมหลกัฐำนกำรโอนเงินท่ีถูกตอ้ง เม่ือไดรั้บอนุมติักำร

บริจำคจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทั ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งประสำนงำนส่งมอบ
สินคำ้ใหก้บัผูข้อรับบริจำค และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรส่งมอบสินคำ้ และท ำพิธีกำรส่งมอบพร้อมถ่ำยภำพ 

(6) หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งส่งตน้ฉบบัเอกสำรกำรบริจำคทั้งหมดให้ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนส ำหรับ
กำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ 
-  หนงัสือขอรับบริจำค 
- ภำพถ่ำย แปลน สถำนท่ีท่ีจะน ำสินคำ้ท่ีขอรับบริจำคไปใชง้ำน  
- เอกสำรส ำคญักำรจดัตั้ง ขององคก์รท่ีขอรับบริจำค (ถำ้มี) 
- หนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนำบตัร หรือ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีบริจำคเงิน) ให้ระบุช่ือ -ท่ีอยู่ของผูรั้บ

บริจำคด้วยช่ือบริษทั รำยกำร และจ ำนวนเงิน ลงช่ือโดยผูมี้อ  ำนำจอย่ำงถูกตอ้งเพ่ือให้ถือเป็นรำยจ่ำยของ
บริษทั ไดต้ำมประมวลรัษฎำกร 

-  ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรส่งมอบ กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ต่ำงๆ ประกอบกำรบริจำค 
(7) ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลตรวจสอบภำยหลงักำรบริจำควำ่เป็นไปตำมวตัถุประสงคท่ี์ขอมำหรือไม่ เพ่ือเก็บเป็น

ขอ้มูลในกำรบริจำคคร้ังต่อไป 
(8) ผูต้รวจสอบภำยใน มีหนำ้ท่ีสอบทำนกำรบริจำคเพื่อกำรกศุลใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ฉบบัน้ีอยำ่งเคร่งครัด หำกพบวำ่

มีรำยกำรใดผิดปกติหรือมีกำรปฏิบติัท่ีส่อไปในทำงทุจริต ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบทนัที 

(9) หำกตรวจสอบพบวำ่พนกังำนคนหน่ึงคนใด หรือ กลุ่มบุคคลใด เจตนำทุจริตในกำรน ำเงินสด ทรัพยสิ์น สินคำ้ 
วสัดุ ไปบริจำคโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจำกผูมี้อ  ำนำจท่ีไดรั้บมอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือหำกตรวจสอบแลว้
พบวำ่กำรบริจำคมีกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริตท ำให้บริษทั ไดรั้บควำมเสียหำย พนกังำนหรือกลุ่มบุคคลนั้น
ตอ้งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนตำมมูลค่ำทั้งหมด และจะถูกพิจำรณำเร่ืองวินัยและโทษทำงวินัยอยำ่ง
ร้ำยแรงตำมระเบียบของบริษทั 

 



 

- 73 - 
 

 (6.7.5) แนวปฏิบัตทิีด่เีกีย่วกบัการให้เงนิสนับสนุน (Sponsorships) 
กำรใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งใชเ้งินหรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงกำร และตอ้งระบุช่ือในนำมบริษทัเท่ำนั้น 

โดยเงินสนับสนุนตอ้งพิสูจน์ได้ว่ำผูข้อเงินสนับสนุนไดท้ ำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง และเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
สนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ เพ่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกิจ ตรำสินคำ้ของบริษทั หรือเป็นไป
ตำมวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ีกำรเบิกจ่ำยตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มีหลกัฐำนท่ี
ตรวจสอบได ้และด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั โดยมีขั้นตอนกำรใหเ้งินสนบัสนุนในกิจกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี 

 หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ืองพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมนโยบำยบริษทัหรือไม่ 
 พิจำรณำวำ่กำรสนบัสนุนเป็นไปตำมปกติ/ธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่ 
 ตรวจสอบขอ้มูลประกอบกำรสนบัสนุน 

- มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 
- มีหน่วยงำนท่ีมีอยูแ่น่นอนและมีผูรั้บผิดชอบ 

 หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งน ำเสนอเร่ืองเพ่ือขออนุมติัตำมคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
 ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินจดัท ำใบส ำคญัจ่ำย/ใบส ำคญักำรโอนเงินหรือทรัพยสิ์นเพ่ือสนบัสนุนทำงธุรกิจ 
 ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  ำนำจลงนำมและติดตำมหลกัฐำนกำรรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นกำรสนบัสนุน

ดว้ยทรัพยสิ์น แผนกทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นผูส่้งมอบและติดตำมหลกัฐำนกำรรับทรัพยสิ์น 
 ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินเก็บขอ้มูลเอกสำรทั้งหมดเขำ้แฟ้ม เพ่ือใชส้ ำหรับสืบคน้และตรวจสอบขอ้มูลต่อไป 
 ผูต้รวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีสอบทำนกำรให้เงินสนับสนุน ส่วนลด หรือประโยชน์อ่ืนใดให้เป็นไปตำมค ำสั่งน้ี

อยำ่งเคร่งครัด และรำยงำนผลกำรสอบทำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำต่อไป 
 หำกตรวจสอบพบวำ่พนักงำนคนหน่ึงคนใด ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรให้เงินสนับสนุนน้ี ในทำงท่ีส่อว่ำเป็นกำร

กระท ำโดยทุจริต หรือเพ่ือกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพอ้ง จำกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิดทำงวนิยัอยำ่งร้ำยแรง บริษทัจะพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

6.8 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษทั ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำร

ทุจริตคอร์รัปชนั ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ดว้ยควำมเรียบร้อย จึง
ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ไดป้ฏิบติังำนอยำ่งถูกตอ้ง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบ

ได ้โดยบริษทั คำดหวงัให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนไดร้ำยงำนโดยสุจริตให้บริษทัทรำบถึงกำรปฏิบติังำนท่ีขดั
หรือสงสัยว่ำไม่สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ปรับปรุงแกไ้ข หรือด ำเนินกำรใหเ้กิดควำมถูกตอ้งอยำ่งเหมำะสม 

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
เม่ือมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีน่ำสงสยัวำ่จะฝ่ำฝืนหลกักำรปฏิบติัท่ีดี ในเร่ืองต่อไปน้ี 
- กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
- กำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
- กำรไดรั้บควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน 
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- กำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชนั 
- กำรกระท ำผิดกฎหมำย 
- กำรกระท ำท่ีท ำใหเ้กิดควำมสงสยั และเกิดผลเสียต่อบริษทั 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ผูร้้องเรียนสำมำรถแจง้เร่ืองร้องเรียน แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด หรือสอบถำมขอ้สงสัยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆตำมท่ีเห็น

เหมำะสม โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลข
โทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อไดล้งใน “แบบฟอร์มกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกดั (มหำชน)” และส่งมำยงัช่องทำงรับเร่ืองดงัน้ี 

(1) ตูรั้บขอ้ร้องเรียนท่ีติดตั้งอยูภ่ำยในบริษทั 
(2) หนำ้เวบ็ไซตภ์ำยในของบริษทั หัวขอ้ “กำรก ำกบัดูแลกิจกำร > ช่องทำงกำรร้องเรียนและกระบวนกำรจดักำรขอ้

ร้องเรียน” 
(3)  ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ  

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 
โทร 081-148-6455 หรือ โทรสำร 02-393-6190 
E-mail : dhas_udomdham@outlook.com 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
(1) เม่ือไดรั้บกำรแจง้เบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมอบหมำยให้ผูต้รวจสอบภำยในเป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวน

ขอ้เท็จจริง และแจง้ผลควำมคืบหนำ้เป็นระยะใหแ้ก่ผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียนไดท้รำบ โดยก ำหนดระยะเวลำใน
กำรสอบสวนขอ้เท็จจริงจนถึงพิจำรณำเสร็จส้ินภำยใน 30 วนั และสำมำรถขยำยเวลำกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงและ
พิจำรณำจนเสร็จส้ินไดอี้กไม่เกิน 30 วนั 

(2) กรณีพบประเด็นท่ีต้องรำยงำนโดยเร่งด่วน บริษัทก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ต้องรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยทนัที ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชนั หรือสงสัยวำ่
มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชนั หรือมีกำรปฏิบติัท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย มีกำรกระท ำท่ีผิดปกติ ซ่ึงกระทบต่อช่ือเสียงและ
ฐำนะกำรเงินของบริษทั อยำ่งมีนยัส ำคญั อนัไดแ้ก่ 
 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประสำนงำนผ่ำนเลขำนุกำร เพ่ือด ำเนินกำรแจง้เร่ืองร้องเรียนแก่คณะกรรมกำร

บริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 1 วนั 
(3) หำกสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวำ่ ขอ้มูลหรือหลกัฐำนท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้ำ่ผูท่ี้ถูกกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรทุจริต

และคอร์รัปชนัจริง บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่ำวหำไดรั้บทรำบขอ้กล่ำวหำและใหสิ้ทธิผูถู้กกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง โดย
กำรหำขอ้มูลหรือหลกัฐำนเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำอนัทุจริตนั้นตำมท่ีไดถู้ก
กล่ำวหำ 
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(4) หำกผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรทุจริตนั้นจริง และกำรทุจริตนั้นถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิดต่อนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตและกำรคอร์รัปชนัของบริษทั ผูถู้กกล่ำวหำจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษทัได้
ก ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำทุจริตนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผิดต่อกฎหมำย ผูก้ระท ำผิดนั้นอำจจะตอ้งไดรั้บโทษทำง
กฎหมำย ทั้งน้ี โทษทำงวนิยัตำมระเบียบของ บริษทั ค ำตดัสินของคณะกรรมกำรตรวจสอบถือเป็นอนัส้ินสุด 

(5) หำกตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ พบวำ่ผูถู้กร้องเรียนไม่มีควำมผิด ปฏิเสธควำมผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจำกควำมเขำ้ใจ
ผิด หรือไดใ้ห้ขอ้แนะน ำแก่ผูถู้กร้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ให้มีกำรประพฤติหรือปฏิบติัท่ีเหมำะสมแลว้ และได้
พิจำรณำเห็นว่ำควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีกำรลงโทษใดๆ ให้เสนอเร่ืองดังกล่ำวแจง้ต่อผูร้้องเรียนให้ทรำบ และ
รำยงำนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพื่อขออนุมติัปิดเร่ือง 

(6) หำกกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน กำรใหถ้อ้ยค ำ หรือกำรใหข้อ้มูลใดๆ เป็นกำรกระท ำโดยไม่สุจริต กระท ำโดย
ไดรั้บผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จำกผูถู้กร้องเรียน กรณีเป็นบุคลำกรของบริษทั จะไดรั้บโทษทำงวนิยั และ
ทำงกฎหมำยตำมท่ีสมควร หำกเป็นบุคคลภำยนอกเป็นผูก้ระท ำใหบ้ริษทัไดรั้บควำมเสียหำย ทำงบริษทัจะด ำเนินคดี
ตำมท่ีเห็นสมควรต่อไป 

(7) ส ำหรับบทลงโทษของผูท่ี้กระท ำควำมผิดทุจริตและคอร์รัปชนั จะมีกำรลงโทษตำมระดบัควำมผิดท่ีไดก้ระท ำข้ึน 
ตำมกฎระเบียบของบริษทั ตั้งแต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรหกัค่ำจำ้งหรือพกังำน
โดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง และกำรเลิกจำ้ง ไปจนถึงกำรถูกพิจำรณำด ำเนินคดีทำงกฎหมำย ทั้งแพง่และอำญำอยำ่งถึงท่ีสุด 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
(1)  เพ่ือเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจริต บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือ

ขอ้มูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัของผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรักษำขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็น
ควำมลบั โดยจะจ ำกดัเฉพำะผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่ำนั้นท่ีสำมำรถเขำ้ถึง
ขอ้มูลดงักล่ำวได ้

(2)  ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำท่ีในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือผู ้
ร้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บควำมเดือดร้อน อนัตรำยใดหรือ
ควำมไม่ชอบธรรม อนัเกิดมำจำกกำรแจง้เบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรใหข้อ้มูล โดยขอใหผู้ร้้องเรียนส่ง
เร่ืองร้องเรียนมำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

(3)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรใชดุ้ลยพินิจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส
หรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บควำมเดือดร้อน อนัตรำยใด
หรือควำมไม่ชอบธรรม อนัเกิดมำจำกกำรแจง้เบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรใหข้อ้มูล 

(4)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถมอบหมำยงำนใหก้บัผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึง ท ำหนำ้ท่ีแทนในกำรใชดุ้ลย
พินิจสั่งกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูล โดยผูบ้ริหำรท่ี
ไดรั้บมอบหมำยตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบำะแส หรือร้องเรียน ทั้ งโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม 
(เช่น ผูถู้กกล่ำวหำเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนโดยตรง) 
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หลกัปฏบิัติที ่7 
รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญั
ต่ำงๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส และเท่ำเทียมกนั ใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.1 ความน่าเช่ือถือทางการเงนิ 
 7.1.1 การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิ 

(1)  บริษทั ก ำหนดใหฝ่้ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูจ้ดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน โดยก ำหนดคุณสมบติัใหเ้ป็น
ผูท่ี้มีควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ และมีจ ำนวนเพียงพอ โดยบริษทั
ก ำหนดผูท่ี้ท ำหน้ำท่ีเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ผูบ้ริหำรสูงสุดสำยงำนบญัชี
และกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั 

(2) บริษทั ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน ในกำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน ไดพ้ิจำรณำปัจจยั
ต่ำงๆ ดงัน้ี 
(ก) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(ข) ควำมเห็นของผูส้อบบญัชีในรำยงำนทำงกำรเงิน 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ง) ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และนโยบำยของบริษทั 

(3) บริษัท ก ำหนดให้มีกำรบันทึกรำยกำรอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งยึดหลกักำร
ท ำงำนดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
ควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกรำยกำร 
(ก) กำรบนัทึกรำยกำรทำงธุรกิจของบริษทั จะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถตรวจสอบได ้โดยไม่มีขอ้จ ำกดั

หรือขอ้ยกเวน้  
(ข) กำรลงรำยกำรบญัชีและกำรบนัทึกทำงธุรกิจ จะตอ้งเป็นไปตำมควำมจริง ไม่มีกำรบิดเบือนหรือสร้ำง

รำยกำรเท็จ ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตำม  
(ค) พนักงำนทุกระดับต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ และข้อก ำหนดต่ำงๆของบริษัท รวมทั้ งมี

เอกสำรและหลกัฐำนประกอบท่ีครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ เพื่อใหพ้นกังำนบนัทึกและจดัท ำรำยกำร
บญัชีและกำรเงินของบริษทัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น  

รำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงิน 
(ก) พนกังำนทุกระดบัตอ้งไม่กระท ำกำรบิดเบือนขอ้มูล หรือสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักำรบญัชีและกำรเงิน หรือขอ้มูลรำยกำรทำงดำ้นกำรปฏิบติังำน 
(ข) พนักงำนทุกระดับควรตระหนักว่ำควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงิน เป็นควำม

รับผิดชอบร่วมกนัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบทำงบญัชีและกำรเงิน 
(ค) พนักงำนทุกระดบัท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร จดัเตรียม และให้รำยละเอียดขอ้มูลประกอบ

รำยกำรทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง แก่พนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบทำงบญัชีและกำรเงิน 
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กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
(ก) พนักงำนทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบ และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้กำรจดัท ำ

บญัชีและบนัทึกทำงกำรเงินของบริษทั เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
(ข) พนักงำนทุกระดบัจะตอ้งยึดหลกัควำมซ่ือสัตย์ และควำมซ่ือตรงในกำรจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล โดยไม่ยุ่ง

เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยหรือผิดจริยธรรมดว้ย 

7.1.2 ตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำง

กำรเงิน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
(1) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรดำ้นกำรเงิน ก ำกบัดูแลให้บริษทัมีควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

และมีกลไกกำรด ำเนินงำนในกรณีท่ีประสบปัญหำทำงกำรเงินได ้โดยมอบอ ำนำจให้ฝ่ำยบริหำรมีหนำ้ท่ี
บริหำรจดักำรดำ้นกำรเงิน  

(2) ใหฝ่้ำยบริหำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่ง
สม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรร่วมกนัหำทำงแกไ้ขโดยเร็ว หำกเร่ิมมีสัญญำณบ่งช้ี
ถึงปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

(3) ในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรใดๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมกำร
บริษทั ตอ้งมัน่ใจไดว้ำ่กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกิจกำร หรือ
สภำพคล่องทำงกำรเงิน 

7.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเงนิ 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหกิ้จกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมระมดัระวงั มีกำรติดตำมอยำ่งใกลชิ้ดเพ่ือให้

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพ่ือให้บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี มีก ำไรและมีสภำพ
คล่อง สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง หำกบริษทั ประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะ
ประสบปัญหำทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมัน่ใจวำ่ บริษทัมีแผนและกลไกในกำรแกไ้ขปัญหำได ้โดยมีแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1) ในกำรจดัท ำแผนธุรกิจ กลยทุธ์ และงบประมำณประจ ำปี ตอ้งมีกำรประเมินควำมเส่ียงเพ่ือให้แผนงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

(2)  ในภำวะท่ีบริษทั ประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้ง
ก ำหนดแผนงำนในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

(3)  ฝ่ำยบริหำรตอ้งประเมิน และติดตำมกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน ตำมแผนงำนท่ีวำงไวแ้ละรำยงำน
สถำนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั อยำ่งสม ่ำเสมอจนกวำ่กำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวจะส ำเร็จไปดว้ยดี  

7.2 การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 
คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและท่ีมิใช่ขอ้มูลทำง

กำรเงินต่ำงๆ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ีเขำ้ถึงขอ้มูลไดง่้ำย มีควำมเท่ำเทียมกนั และน่ำเช่ือถือ  
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กำรเปิดเผยขอ้มูล 
กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอก ตอ้งเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ทันเวลำ และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจ ผูใ้ช้ขอ้มูล

สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั และมีกำรปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ผ่ำนช่องทำงท่ีก ำหนด เพื่อปกป้อง
ขอ้มูลหลกัและขอ้มูลท่ีมีผลต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั 

กำรส่ือสำร 
ก ำหนดให้มีกำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีสำมำรถเปิดเผยไดต้ำมนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงเป็นข่ำวสำรท่ีจ ำเป็นอยำ่งถูกตอ้ง 

ชดัเจน ทนัเวลำ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย โดยละเวน้กำรใชถ้อ้ยค ำหรือรูปแบบท่ีไม่เหมำะสม ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจผิดต่อ
หลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งมีกำรส่ือสำรใหเ้ขำ้ใจตรงกนัทั้งองคก์รในกำรปฏิบติัตำมนโยบำย  

7.2.1 แนวปฏิบัตกิารเปิดเผยข้อมูล  
(1)  บริษทั มีนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทุน ผ่ำน

ทำงเวบ็ไซต์ของทำงบริษทั เพ่ือให้ผูใ้ชข้อ้มูลสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได้อย่ำงเท่ำเทียมกนั และปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(2) บริษทั ก ำหนดใหเ้ปิดเผย เป้ำหมำยหรือกลยทุธ์ของบริษทั ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
(3)  บริษทั ก ำหนดให้เปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

(แบบ 56-2) ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(4) บริษทั ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ต่อ

รำยงำนทำงกำรเงิน แสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
(5)  บริษัท ก ำหนดให้จัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) เพ่ือประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินแต่ละไตรมำส และประจ ำปี ทั้งน้ีเพ่ือใหน้กัลงทุน
ไดรั้บทรำบขอ้มูล และเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนไดดี้ยิ่งข้ึน 
นอกเหนือจำกขอ้มูลตวัเลขในงบกำรเงินเพียงอยำ่งเดียว 

(6)  บริษทั ก ำหนดให้เปิดเผยค่ำสอบบญัชี และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีให้บริกำรไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

(7)  บริษทั ก ำหนดใหเ้ปิดเผยบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวน
คร้ังของกำรประชุม และจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ และควำมเห็น
จำกกำรท ำหนำ้ท่ี รวมถึงกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ดำ้นวชิำชีพในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

(8)  บริษทั ก ำหนดให้เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง ท่ีสะทอ้นถึง
ภำระหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทน ทั้งน้ีรวมถึง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละท่ำนไดรั้บจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัยอ่ย (ถำ้มี) 

7.2.2 ข้อมูลทีบ่ริษัท เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
บริษทั ก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ดงัน้ี 
(1) วสิยัทศัน์และภำรกิจของบริษทั 
(2) เป้ำหมำย/กลยทุธ์ของบริษทั 
(3) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั 
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(4) รำยช่ือ ประวติัคณะกรรมกำร โดยระบุต ำแหน่งของกรรมกำร รวมทั้ งระบุกรรมกำรอิสระของบริษทั 
และวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร กำรถือหุน้ทำงตรงและทำงออ้มของกรรมกำร 

(5) งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนทั้งปัจจุบนัและของปีก่อนหนำ้ 
(6) โครงสร้ำงกำรถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
(7) โครงสร้ำงองคก์ร 
(8) กลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ทั้งทำงตรงและทำงออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมดและมีสิทธ์ิออกเสียง 
(9) หนงัสือเชิญประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ และหนงัสือเชิญประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ 
(10) นโยบำยต่ำงๆได้แก่ นโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั นโยบำยด้ำนบริหำรควำมเส่ียง 

นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เป็นตน้ 
(11) กฎบัตรของคณะกรรมกำร และกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย ท่ีระบุหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

คุณสมบติั วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร 
(12) จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ใชเ้ป็นแนวทำงใน

กำรด ำเนินธุรกิจ 
(13) ขอ้มลูหรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทั น ำเสนอต่อนกัวเิครำะห์หรือส่ือต่ำงๆ  

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ 
หลกักำร 

บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“GPI”) ให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ี
เป็นไปอย่ำงตรงตำมก ำหนดเวลำ โปร่งใส เท่ำเทียมกัน เหมำะสม และเป็นกลำงแก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุนทั่วไป และ
สำธำรณชน เพ่ือให้กลุ่มนักลงทุนมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั โดย
ขอ้มูลดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมกฎระเบียบและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีมีกำรป้องกนั
ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัทำงธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดมี้ขอ้ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลของ GPI เพื่อเป็น
แนวปฏิบติัของผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนดำ้น   นกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงแนวทำง
ปฏิบติัของนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีมุ่งสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระยะยำวกบักลุ่มนกัลงทุน รวมถึงสร้ำงควำมไวว้ำงใจและควำม
มัน่ใจใหแ้ก่นกัลงทุน ดงัน้ี 

ผูมี้อ ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูล 
บริษทัไดม้อบหมำยผูบ้ริหำร เป็นผูมี้อ  ำนำจและท ำหน้ำท่ีในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน กำรแถลงข่ำว 

เผยแพร่ขอ้มูล ตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้น นักลงทุน และนักวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมเหมำะสม เขำ้ใจ
ธุรกิจของบริษทั รวมทั้งวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และสำมำรถส่ือสำรกบัตลำดทุนไดเ้ป็นอยำ่งดี ดงัน้ี 

 ประธำนกรรมกำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  
เป็นผูท่ี้มีอ ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูล โดยจะช้ีแจง้ขอ้มูลดว้ยตนเองหรืออำจมอบหมำยใหน้กัลงทุนสมัพนัธ์เป็น

ผูช้ี้แจงก็ได ้
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กำรจดักำรขอ้มูล 
ขอ้มูลของบริษทัในกรณีน้ี รวมถึงผลประกอบกำรทำงกำรเงินรำยไตรมำส ผลกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ของ

บริษทัท่ีสำมำรถเปิดเผยได ้รูปแบบธุรกิจในอนำคตท่ีสำมำรถเปิดเผยได ้กำรควบรวมกิจกำรหรือกำรลงทุนท่ีส ำคญั 
รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถเปิดเผยได ้ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั และ/หรือส่งผล
ต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั 

เม่ือมีเหตุกำรณ์ท่ีมีนยัส ำคญั ในกรณีท่ีมีกำรร่ัวไหลของขอ้มูล ข่ำวท่ีคลำดเคล่ือนจำกควำมเป็นจริงหรือขอ้มูล
ถูกเปิดเผยก่อนเวลำอนัควร ซ่ึงอำจก่อให้เกิดข่ำวลือท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย ์และ/หรือกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ให้ผูท่ี้มีอ ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูลหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยรับผิดชอบในกำรช้ีแจงขอ้มูลส ำคญัผ่ำน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือช่องทำงกำรเปิดเผยอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งโดยทนัที 

ขอ้ละเวน้ในกำรเปิดเผยขอ้มูล 
 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทำงธุรกิจ หรือข้อมูลท่ีหำกเปิดเผยแล้ว อำจท ำให้เสียประโยชน์  และ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั หรือขอ้มูลท่ียงัไม่มีขอ้สรุปหรืออยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำ ซ่ึงยงัมีควำมไม่แน่นอน  
 หำ้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีอำจท ำใหเ้ขำ้ใจผิดต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั  
 หำ้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นกำรกล่ำวร้ำยคู่แข่งทำงกำรคำ้  
 หลีกเล่ียงกำรเปิดเผยขอ้มูลหรือกำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีผลกระทบต่อรำคำ หลกัทรัพยข์อง

บริษทั ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมตั้งแต่วนัส้ินสุด
ไตรมำสจนกระทั่งบริษัทได้แจ้งขอ้มูลผ่ำนระบบกำรจดัส่งข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งบริษทัและผูถื้อหุ้นและกลุ่มนกัลงทุน โดยฝ่ำยนกั

ลงทุนสมัพนัธ์เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัเตรียมขอ้มูลของบริษทัตำมรำยละเอียดท่ีไดร้ะบุไวภ้ำยใต ้“กำรจดักำรขอ้มูล” 
เพ่ือเปิดเผยต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มนกัลงทุน และสำธำรณชนตำมท่ีก ำหนด และ/หรือตำมควำมเหมำะสม 

จรรยำบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
หลกัจรรยำบรรณน้ีไม่เพียงแต่ก ำหนดใช้กับพนักงำนในฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์เท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงผูอ่ื้นท่ี

เก่ียวขอ้งกบังำนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงรวมถึงผูมี้อ  ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูลหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยใน
กำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

 เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอต่อกลุ่มนกัลงทุนอยำ่งทนัเวลำ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย 
โดยละเวน้กำรใช้ถอ้ยค ำ หรือรูปแบบท่ีไม่เหมำะสม ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจผิดต่อหลกัทรัพยข์อง
บริษทั 

 หำ้มเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำ ซ่ึงมีควำมไม่แน่นอน หรือกำรคำดคะเนเกิน
จริง 

 เปิดโอกำสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย สำมำรถเขำ้ถึงและสอบถำมขอ้มูลได ้ 
 ปกป้องขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนและเป็นควำมลบั และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีถือเป็นขอ้มูลภำยในท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึง

อำจจะกระทบต่อกำรตดัสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ก่อนกำรเผยแพร่อยำ่งเป็น
ทำงกำรต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 งดเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับผลประกอบกำรของบริษทั ในช่วงระยะเวลำ 30 วนั ก่อนวนัท่ี
บริษทัจะเผยแพร่ผลประกอบกำรรำยไตรมำสและประจ ำปีต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง 
ไม่มีกำรนัดประชุมพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถำมใดๆ ท่ี เก่ียวข้องกับผล
ประกอบกำรให้แก่ ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลกัทรัพย ์และส่ือมวลชน และให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีบริษทัก ำหนดดว้ย 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นท่ีตั้ง 
 สร้ำงควำมเช่ือมัน่ เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ และทศันคติท่ีดีของบริษทั ตลอดจนสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
 ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรมและโปร่งใส เพ่ือประโยชน์

ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูอ่ื้น 
 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ี มีควำมเป็นมืออำชีพ และหมัน่ศึกษำหำควำมรู้เพ่ือ

พฒันำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ปฏิบติังำนสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้ก ำหนด ขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

ช่องทำงกำรส่ือสำร 
บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ดงัน้ี 
 ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมท่ีก ำหนด  
 บริษทัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส ำคญั ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั :http://investor.grandprix.co.th  
 ช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนๆ ของบริษัท ได้แก่ กำรประชุมผู ้ถือหุ้น กำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst 

Meeting) กำรเข้ำร่วมประชุมกับนักลงทุน  (Investor Conference), Roadshow, Company Visit และ
กิจกรรมดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 บริษทัยงัเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรให้แก่ลูกคำ้และสำธำรณชนอยำ่งสม ่ำเสมอ ผ่ำนเอกสำรกำรแถลงข่ำวต่อ
ส่ือมวลชนและกำรจดัประชุมแถลงข่ำว  

 กำรติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ สำมำรถติดต่อได้ท่ีหมำยเลขโทรศัพท์ 02-522-1731 ถึง 8 ext. 309 หรือ 
Email Address : ir@grandprix.co.th 

7.3 รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทั ด ำเนินธุรกิจภำยใตจ้รรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบและเคำรพต่อสิทธิ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่สิทธิตำมกฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บกำรคุม้ครอง ดูแลอยำ่งเป็นธรรม มีควำมเสมอภำคและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำย เพ่ือสร้ำงคุณค่ำแก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

(1) บริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใชใ้นกำรบริหำรกิจกำรให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนัตำมวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ี 
(1.1)  ยดึมัน่กำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(1.2)  เคำรพต่อกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ค ำนึงถึงเช้ือ

ชำติ สัญชำติ ศำสนำ และวฒันธรรม โดยจะบริหำรจดักำรดว้ยควำมเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดกำร
พฒันำร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยนื 
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(1.3)  ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตอำสำ และปลูกฝ่ังจิตส ำนึกให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
อยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

(1.4)  ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่ีสร้ำงประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนแก่สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร 

(2)  คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไวใ้นแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

7.4 การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูล นอกเหนือจำกกำรเผยแพร่

ขอ้มูลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด และผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้มีกำร
เปิดเผยขอ้มูลทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือน ำเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เช่น บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั เป็นตน้ 
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หลกัปฏบิัติที ่8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้น และให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น
ทุกรำยดว้ยควำมเป็นธรรม ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมกำรบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่ำผู ้ถือหุ้นมีสิทธิ และมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ อันเป็นสิทธิพ้ืนฐำน 
ประกอบดว้ย สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศอยำ่งเพียงพอ ทนัเวลำและเท่ำเทียม สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในกำร
มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม สิทธิในกำรเสนอรำยช่ือบุคคลเป็น
กรรมกำร สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในแต่ละวำระท่ีบริษทัก ำหนด สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก ำไร และเงินปันผล
อยำ่งเท่ำเทียม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมขอ้สงสัย ตลอดจน กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในกำรใช้
สิทธิไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

8.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ไดแ้ก่ 
 กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ : จดัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั 
 กำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น : จดัเพ่ือพิจำรณำเร่ืองส ำคญัเร่งด่วน อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บมติ

อนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น กำรเพ่ิมทุน กำรลงทุน กำรออกหุ้นกู ้กำรขำยหรือโอนกิจกำรของ
บริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือกำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนมำเป็นของบริษทั
และกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทั จะดูแลให้มีกำรส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ

บริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนกำรประชุม ทั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่ง
เพียงพอ ประกอบดว้ย 

(1) วนัเวลำและสถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) วำระกำรประชุม ให้ระบุวำ่เป็นวำระเพ่ือทรำบหรือเพ่ืออนุมติั รวมทั้งแบ่งเป็นเร่ืองๆอยำ่งชดัเจน เช่นใน

วำระท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำร แยกเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และกำรอนุมติัค่ำตอบแทน
กรรมกำร แยกเป็นค่ำเบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส และโบนสัประจ ำปี เป็นตน้ 

(3) ก ำหนดวตัถุประสงค ์เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละวำระท่ีเสนอ ซ่ึงรวมถึง 
(ก) วำระอนุมติัจ่ำยเงินปันผล ระบุถึงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล อตัรำเงินปันผลท่ีเสนอจ่ำย พร้อมทั้ง

เหตุผลและขอ้มูลประกอบ ในกรณีท่ีเสนอให้งดจ่ำยปันผลก็ควรให้เหตุผลและขอ้มูลประกอบ
เช่นกนั 

(ข) วำระแต่งตั้งกรรมกำร ระบุช่ือ ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร
สรรหำ ประเภทของกรรมกำรท่ีเสนอ ในกรณีท่ีเป็นกำรเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้มำด ำรง
ต ำแหน่งอีกคร้ัง ใหร้ะบุขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมปีท่ีผำ่นมำและวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
ของบริษทั 
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(ค) วำระอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ระบุนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง และค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ 

(ง) วำระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชี ค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืน 

(4) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
(5) ขอ้มูลประกอบกำรประชุมอ่ืนๆเช่น ขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับและแจ้งผลคะแนนเสียง 

สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสียง ขอ้มูลของกรรมกำรอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น เอกสำรท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขำ้ประชุม เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ และแผน
ท่ีของสถำนท่ีจดัประชุม เป็นตน้  

การจดัประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษทัให้ควำมส ำคญักบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของกิจกำร โดยกำรควบคุมกิจกำรผ่ำนกำรแต่งตั้ง

กรรมกำรในกำรท ำหนำ้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั บริษทัจะไม่กระท ำกำร
ใดๆอนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยได้ใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐำนตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด โดยมีขั้นตอนกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี 

 กำรด ำเนินงำนก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
(1)  บริษทั มีนโยบำยสนับสนุนหรือส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นสถำบันให้กำรเขำ้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ 
(2)  บริษทั น ำเสนอขอ้มูลท่ีส ำคญั ข่ำวสำรต่ำงๆ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เช่น รำยงำนงบกำรเงินประจ ำ

ไตรมำส ประจ ำปี แบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) รวมทั้ ง
หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น  ซ่ึงมีข้อมูลก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี  วำระกำรประชุม ข้อมูล
ประกอบกำรตดัสินใจในแต่ละวำระ กฎเกณฑต์่ำงๆท่ีใชใ้นกำรประชุม และขั้นตอนกำรออกเสียง
อยำ่งครบถว้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสำร โดยเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำน
ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนกำรประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่ง
เพียงพอ 

(3)  บริษทัไดเ้ปิดโอกำส และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีเห็นวำ่
ส ำคัญ และเสนอรำยช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรรำยใหม่เป็นกำร
ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(4)  บริษทัไดส้นบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะ
ของผูถื้อหุน้  

กำรด ำเนินงำนในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
(1)  บริษทัก ำหนดวนัเวลำและสถำนท่ีประชุม โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อ

หุ้น เช่นก ำหนดช่วงเวลำกำรประชุมท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอภิปรำยและสถำนท่ีท่ีจัด
ประชุมสะดวกต่อกำรเดินทำงเป็นตน้ 
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(2)  บริษทัก ำหนดให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตน ตำมท่ีก ำหนดใน
หนงัสือเชิญประชุม 

(3)  บริษทัไดน้ ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งกำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรนบัคะแนนและ
แสดงผลเพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  ำ โดยไดแ้จง้วธีิกำร
ลงคะแนนเสียงและกำรนบัคะแนนเสียงแต่ละวำระ ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบก่อนกำรเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ 

(4) บริษัท จัดเตรียมอำกรแสตมป์เพ่ือติดในหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ณ จุดรับ
ลงทะเบียน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5)  บริษทัไดช้ี้แจงวิธีกำรประชุม วิธีกำรลงคะแนนเสียง วิธีกำรนับคะแนนเสียง และแจง้จ ำนวนหุ้น
และสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะก่อนกำรเร่ิมประชุม 

(6)  ประธำนกรรมกำรบริษทัเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้ำท่ีดูแลให้กำรประชุมเป็นไปตำม
กฎหมำย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั จดัสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระกำรประชุมท่ี
ก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอยำ่งเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมเห็นและตั้ง
ค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

(7)  บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรทุกคน และผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง เขำ้ร่วมกำรประชุม เพื่อผูถื้อหุ้น
สำมำรถซกัถำมในประเด็นต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(8)  บริษัทก ำหนดให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรแต่งตั้ งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ในวำระกำรแต่งตั้ ง
กรรมกำร และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมเก่ียวกบัวำระกำรประชุมอยำ่งเหมำะสม 

(9)  บริษทัหลีกเล่ียงกำรเพ่ิมวำระอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ ำหนดไวล่้วงหนำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจำกเป็น
กำรไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ประชุม 

(10)  บริษทัส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีมีควำมเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำร
ประชุม และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวำระ ให้ท่ี
ประชุมทรำบพร้อมท ำบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม  

กำรด ำเนินงำนหลงัประชุมผูถื้อหุน้ 
(1)  บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น ให้เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น เพ่ือเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ซ่ึงสรุปสำระส ำคญัได ้ดงัน้ี  
(1.1)  บันทึกกำรช้ีแจงวิธีกำรประชุม วิธีกำรลงคะแนนเสียง วิธีกำรนับคะแนนเสียง และแจ้ง

จ ำนวนหุ้นและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ
ก่อนกำรประชุม  

(1.2)  บนัทึกรำยช่ือกรรมกำร และผูบ้ริหำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และสัดส่วนร้อยละของกรรมกำรท่ี
เขำ้ร่วมประชุมและไม่เขำ้ร่วมประชุม  

(1.3)  บนัทึกมติท่ีประชุม และผลกำรลงคะแนนเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียงของแต่ละวำระ  
(1.4)  สรุปประเด็นค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชุม รวมทั้งระบุช่ือนำมสกุลของผูถ้ำมและผูต้อบ

ดว้ย 
(2)  บริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียง ภำยในวนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

หรือวนัท ำกำรถดัไปจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยแจง้ข่ำวผำ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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(3)  บริษทัไดส่้งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั
นบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

(4)  บริษทัได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ซ่ึง
จดัท ำโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

8.2 การส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
บริษทัจดัให้มีเวบ็ไซต์ เพื่อใชใ้นกำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีส ำคญั ข่ำวสำรต่ำงๆ ระหวำ่งบริษทักบับุคคลภำยนอก เช่น ผูถื้อ

หุน้ นกัลงทุนสถำบนั นกัวเิครำะห์ นกัลงทุนทัว่ไป และเปิดโอกำสให้บุคคลทุกกลุ่มสำมำรถเขำ้ถึงและสอบถำมขอ้มูลไดอ้ยำ่ง
เท่ำเทียมกนั จะมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) กำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีส ำคญั ข่ำวสำรต่ำงๆ ไดมี้กำรก ำหนดประเภทขอ้มูล เพ่ือส่ือสำรให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยได้
รับรู้ข้อมูลท่ีเท่ำเทียมกัน ในรูปแบบต่ำงๆเช่น ข้อมูลนักลงทุน ขอ้มูลด้ำนกำรตลำด ขอ้มูลทั่วไป เพื่อควำม
เหมำะสมในแต่ละกลุ่ม และไม่ท ำใหก้ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเสียเปรียบและเสียโอกำสในกำรลงทุน 

(2) บริษทัก ำหนดลกัษณะของเน้ือหำ สำระสนเทศในกำรส่ือสำรขอ้มูล เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น ข้อมูลตอ้งมีควำมถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ถ้ำเป็นข้อมูลทำงกำรเงินต้องผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบัญชีแลว้ เพื่อให้นักลงทุนสำมำรถประเมินควำมส ำคญัได้ 
รวมทั้งใชภ้ำษำท่ีท ำใหบุ้คคลทัว่ไปเขำ้ใจไดง่้ำย 

(3) ขอ้มูลท่ีส่ือสำรสู่สำธำรณะชนแลว้ สำมำรถตอบค ำถำมหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมแก่ผูส้นใจได ้ซ่ึงตอ้งด ำเนินกำร
อยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั และผำ่นควำมเห็นชอบจำกผูมี้อ ำนำจของบริษทัแลว้ 

(4) กำรส่ือสำรขอ้มูล กรณีพบประเด็นท่ีก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจคำดเคล่ือน และจ ำเป็นตอ้งช้ีแจง ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรไดช้ี้แจงขอ้มูลผ่ำนทำงระบบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยรับทรำบ
โดยทัว่กนั เพ่ือป้องกนัปัญหำกำรไดรั้บขอ้มูลไม่เท่ำเทียมกนั  

8.3 การจ่ายเงนิปันผล 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และตำม

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้ และหักส ำรองตำม

กฎหมำยในแต่ละปี ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับแผนกำรลงทุนของบริษัทในอนำคต สภำพคล่อง และแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ตลอดจนเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ท่ีบริษทัผูกพนัอยู ่โดยคณะกรรมกำรบริษทัอำจใชดุ้ลยพินิจในกำรแกไ้ขหรือ
เปล่ียนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลของคณะกรรมกำรบริษทั จะตอ้งถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้
แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได ้โดยจะรำยงำนให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครำวถดัไป 
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ภาคผนวก 

ค านิยาม 

บริษัท หมำยถึง บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)  

ส านักงาน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมำยถึง กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั หรือบริษทัย่อยกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ี 3 ท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมำยถึง บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย ์และให้รวมถึงบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 89/1 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงหมำยถึง 

(ก) กรรมกำรของนิติบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษทั 
(ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรตำม (ก) 
(ค) นิติบุคคลท่ีบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 
(ง) บุคคลใดท่ีกระท ำกำรดว้ยควำมเขำ้ใจหรือควำมตกลงว่ำ หำกบริษทั ท ำธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทำงกำรเงินแก่

บุคคลดงักล่ำว บุคคลดงัต่อไปน้ี จะไดรั้บประโยชน์ทำงกำรเงินดว้ย ทั้งน้ีเฉพำะกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว 
(1) กรรมกำรของบริษทั 
(2) ผูบ้ริหำรของบริษทั 
(3) บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษทั 
(4) กรรมกำรของบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษทั 
(5) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลตำม (1)(2)(3) หรือ (4) 

บริษัทใหญ่ หมำยถึง 
(ก) บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทั เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกสียงทั้งหมดของบริษทั 
(ข) บริษทัท่ีถือหุน้ตำม (ก) เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
(ค) บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตำม (ข) โดยกำรถือหุน้ของบริษทัดงักล่ำวใน

แต่ละทอด มีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
(ง) บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทั ไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้มรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั 
กำรถือหุน้ของบริษทั หรือของบริษทั ตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

บริษัทย่อย หมำยถึง 
(ก) บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีบริษทั มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 
(ข) บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีบริษทัยอ่ยตำม (ก) มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 
(ค) บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจควบคุมกิจกำรต่อเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรอยู่ภำยใต้

อ ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษทัยอ่ยตำม (ข) 
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บริษัทร่วม หมำยถึง 
(ก) บริษทัท่ีบริษทั หรือบริษทัยอ่ยถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบรัทท่ีถูกถือหุน้นั้น 
(ข) บริษทัท่ีบริษทั หรือบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน

ของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบำยดงักล่ำว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจกำรร่วมคำ้ 
กำรถือหุน้ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมำยถึง ผูถื้อหุน้ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มในบริษทั เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั ทั้งน้ีกำรถือหุน้ดงักล่ำวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

อ านาจควบคุมกจิการ หมำยถึง  
(ก) กำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล

นั้น 
(ข) กำรมีอ ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหน่ึงไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

หรือไม่วำ่เพรำะเหตุอ่ืนใด 
(ค) กำรมีอ ำนำจควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หมำยถึง บุคคลหรือหำ้งหุน้ส่วน หมวดท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบับุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(ก) คู่สมรสของบุคคลดงักล่ำว 
(ข) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว 
(ค) หำ้งหุน้ส่วนสำมญัซ่ึงบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน 
(ง) ห้ำงหุ้นส่วนสำมญัจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกดัควำมรับผิด 

หรือเป็นหุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรับผิด ท่ีมีหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 ของหุน้ทั้งหมดของหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
(จ) บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือหำ้งหุ้นส่วนตำม (ค) หรือ 

(ง) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
(ฉ) บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือหำ้งหุ้นส่วนตำม (ค) หรือ 

(ง) หรือบริษทัตำม (จ) ถือหุน้รวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
(ช) นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่ำวสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  หมำยถึง กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรใดๆเยี่ยงผูบ้ริหำร รวมถึงกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้ำ่เป็นกำรลงนำมผกูพนัตำมรำยกำรท่ี
คณะกรรมกำรมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นกำรลงนำมร่วมกบัรำยกำรอ่ืน 

ความเห็นที่เป็นอิสระ หมำยถึง กำรแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนไดอ้ยำ่งเสรีตำมภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือต ำแหน่งหนำ้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มี
สถำนกำรณ์ใดๆท่ีจะมำบีบบงัคบัใหไ้ม่สำมำรถแสดงควำมเห็นไดต้ำมท่ีพึงจะเป็น 
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ผู้ถือหุ้นทีม่นีัย หมำยถึง ผูถื้อหุน้ในกิจกำรใดเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำรนั้น และกำร
ถือหุน้ดงักล่ำวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

พระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล 

มาตรา 89/7  
ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และ

ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมกำร 
ตลอดจน มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

มาตรา 89/8  
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมระมดัระวงั กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งกระท ำเยี่ยงวิญญูชน ผู ้

ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท ำภำยใตส้ถำนกำรณ์อยำ่งเดียวกนั 
กำรใดท่ีกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรพิสูจน์ไดว้ำ่ ณ เวลำท่ีพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว กำรตดัสินใจของตนมีลกัษณะครบถว้น 

ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวำ่กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรผูน้ั้นไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ และควำมระมดัระวงัตำมวรรค 1 แลว้ 
(1) กำรตดัสินใจไดก้ระท ำไปดว้ยควำมเช่ือโดยสุจริต และสมเหตุสมผลวำ่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส ำคญั 
(2) กำรตดัสินใจไดก้ระท ำบนพ้ืนฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวำ่เพียงพอ 
(3) กำรตดัสินใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 

มาตรา 89/9  
 ในกำรพิจำรณำวำ่กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรแต่ละคน ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบและควำมระมดัระวงัหรือไม่ 
ใหค้  ำนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ต ำแหน่งในบริษทัท่ีบุคคลดงักล่ำวด ำรงอยู ่ณ เวลำนั้น 
(2) ขอบเขตควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งในบริษทัของบุคคลดงักล่ำว ตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย หรือตำมท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
(3) คุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ รวมทั้งวตัถุประสงคข์องกำรแต่งตั้ง 

มาตรา 89/10 
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้ง 
(1) กระท ำกำรโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 
(2) กระท ำกำรท่ีมีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระท ำกำรใด อนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของ

บริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 


