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9.    การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นของบรษิัท รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนดเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน และยงัท ำ
ใหเ้กดิควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะท ำให้เกดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก 
โดยนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่คีรอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงันี้  

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Rights of Shareholders)   

บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคญัในสิทธิขัน้พื้นฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละเจำ้ของบรษิทัฯ เช่น สทิธใินกำรซื้อ ขำย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก ำไรจำกบรษิัทฯ สทิธใินกำรได้รบัขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ สทิธติ่ำง ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สทิธิในกำรแสดงควำม
คดิเหน็ สทิธใินกำรรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส ำคญัของบรษิทัฯ เชน่ กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึกำร
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มพีนัธกจิในกำรสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้
รบัทรำบล่วงหน้ำและประกำศโฆษณำในหนังสอืพมิพ์ท้องถิ่นก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั หรอืระยะเวลำอื่นใด
ตำมที่กฎหมำยหรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกำศก ำหนด นอกจำกนี้  บรษิัทฯ จะน ำขอ้มูลดงักล่ำวประกำศลงใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2) ในกรณีที่ผูถ้อืหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตวัเอง บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถ
มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขำ้รว่มประชุมแทนได ้

3) ในกำรจดัประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะใช้สถำนที่ซึ่งสะดวกแก่กำรเดนิทำง รวมถึงเลอืกวนัเวลำที่
เหมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชุมอยำ่งเพยีงพอ ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ  

4) ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงอสิระก่อนกำรลงมตใินวำระใด ๆ และจะมี
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้รว่มในกำรประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค ำถำมในทีป่ระชุม 

5) ก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนัถอืหุน้หรอืสทิธอิอกเสยีงนับรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ สำมำรถเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อ
บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ 

 ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2564 นี้ บรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้น
เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564 ปรำกฏว่ำเมื่อ
ครบก ำหนดระยะเวลำแลว้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี2564 แต่อยำ่งใด 

6) ภำยหลงักำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บรษิัทฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมที่บนัทึกข้อมูลอย่ำง
ถูกตอ้งและครบถว้นในสำระส ำคญัเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 



  บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน้ำที ่130 

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้รำยย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทยหรอืต่ำงดำ้ว โดยมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

1) ในกำรด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะใหโ้อกำสแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทยีมกนั 
โดยก่อนเริม่กำรประชุม ประธำนในทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีำรใชส้ทิธอิอกเสยีง และวธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้ง
ลงมตใินแต่ละวำระ และยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้รว่มประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยประธำนในที่ประชุมจะ
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไว ้ 

2) ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำร บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทั
เป็นรำยคน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำในเวลำอนัสมควร พรอ้มขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำดำ้นคุณสมบตัแิละกำรใหค้วำมยนิยอมของ
ผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ 

 ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2564 นี้ บรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำ ตัง้แต่
วนัที ่4 ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564 ปรำกฏวำ่เมือ่ครบก ำหนดระยะเวลำแลว้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคล
เพือ่รบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ แต่อยำ่งใด 

3) บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีในวำระกำรประชุมใด ๆ อย่ำงน้อย
ก่อนกำรพจิำรณำในวำระทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และบนัทกึส่วนไดเ้สยีดงักล่ำวในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท รวมทัง้ห้ำมมใิห้กรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีอย่ำงมนีัยส ำคญัในลกัษณะที่จะไม่สำมำรถให้
ควำมเหน็ไดอ้ยำ่งอสิระในวำระทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในกำรประชุมในวำระนัน้ ๆ  

4) บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรเกบ็รกัษำและป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญัและ
อำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ไปใช้ โดยห้ำมบุคคลหรอืหน่วยงำนที่ทรำบขอ้มูล
ภำยในน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปเปิดเผยต่อหน่วยงำนหรอืบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง จนกว่ำจะได้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวต่อ
สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนักงำนและลูกจำ้งของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญัและอำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ 
รวมถงึขอ้มลูทำงกำรเงนิจะตอ้งงดกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ นับแต่วนัทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูล หรอืวนัสุดทำ้ยของ
แต่ละไตรมำสหรอืวนัสิน้สุดของรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) จนถงึวนัทีง่บกำรเงนิหรอืขอ้มลูภำยในที่
เกีย่วขอ้งนัน้ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 24 ชัว่โมง ทัง้นี้ กรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯ จะถอื
เป็นควำมผดิทำงวนิยัและพจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี 

 

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Stakeholders) และหลกั
จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ  

1) การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยใน 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้และพนักงำน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนกั
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ดวี่ำกำรสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จำกผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและกำรพฒันำธุรกจิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดงันัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ทิธขิอง
ผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่ำวไดร้บักำรดแูลอย่ำงด ีนอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยยงัไดค้ ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่ำย และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ ตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้  

ผูถ้ือหุ้น : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ โดยมุ่งมัน่ที่
จะสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผู้
ถอืหุน้ในระยะยำว รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใสและเชื่อถอืไดต้่อผู้
ถอืหุน้ 

พนักงาน : บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมำะสม นอกจำกนี้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำร
พฒันำทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถและศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำร
จดัอบรม กำรสมัมนำ และกำรฝึกอบรม โดยใหโ้อกำสอย่ำงทัว่ถงึกบัพนักงำนทุกคน และ
พยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถสูงใหค้งอยู่กบับรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยเพื่อพฒันำองค์กรต่อไป อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ กำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงเครง่ครดั เป็นตน้ 

คู่ค้า : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคูค่ำ้โดยกำรใหคู้ค่ำ้แขง่ขนับนขอ้มูล
ทีเ่ท่ำเทยีมกนั และคดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยควำมยุตธิรรมภำยใตห้ลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิและ
คดัเลอืกคู่คำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัไดจ้ดัท ำ
รูปแบบสญัญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย และจดัให้มรีะบบติดตำม
เพื่อให้มัน่ใจว่ำได้มกีำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกนักำร
ทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบรษิทัฯ และบรษิัท
ย่อยซื้อสนิค้ำจำกคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏบิตัติำมสญัญำต่อคู่ค้ำอย่ำง
เคร่งครดั รวมทัง้จะเกบ็รกัษำขอ้มูลของคู่คำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำว
ไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

ลกูค้า : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัผดิชอบต่อลูกคำ้โดยกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนของกำร
บรกิำร รวมถงึกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ำก
ทีสุ่ด เพื่อมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ในระยะยำว นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยยงัใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบักำรบรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมทัง้ยงั
จดัใหม้ชี่องทำงใหลู้กคำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถแจง้ปัญหำหรอืกำรใหบ้รกิำร
ที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะได้ป้องกนั และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกบักำร
บรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดอ้ยำ่งรวดเรว็ รวมทัง้จะเกบ็รกัษำขอ้มลูของลูกคำ้ไว้
เป็นควำมลบั และจะไมน่ ำขอ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

เจ้าหน้ี : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำทีม่ตี่อเจำ้หนี้เป็นส ำคญั 
รวมทัง้ กำรช ำระคนืเงนิต้น ดอกเบี้ยและกำรดูแลหลกัประกนัต่ำง ๆ ภำยใต้สญัญำที่
เกีย่วขอ้ง 

คู่แข่ง : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประพฤตติำมกรอบกำรแข่งขนัทีด่ ีมจีรรยำบรรณและอยู่ในกรอบ
ของกฎหมำย รวมทัง้สนบัสนุนและส่งเสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัอยำ่งเสรแีละเป็นธรรม 
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สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใส่ใจและใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อม
และคุณภำพชวีติของผูค้นทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และส่งเสรมิใหพ้นักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมจีติส ำนึก และควำมรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัให้มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพยำยำมเขำ้ไปมสี่วนร่วม
ในกจิกรรมต่ำง ๆ ทีเ่ป็นกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึ่งสิง่แวดล้อมและสงัคมตลอดจนส่งเสรมิ
วฒันธรรมในทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยด ำเนินกจิกำรอยู ่

นอกจำกนี้ ผู้มสี่วนได้เสยีสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรยีน หรอืเบำะแสกำรกระท ำผดิทำง
กฎหมำย ควำมไม่ถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณธุรกจิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ผำ่นกรรมกำรอสิระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบำะแสที่
แจง้มำยงับรษิทัฯ จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั โดยกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบ
ขอ้มลูและหำแนวทำงแกไ้ข (หำกม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป โดยพนักงำนตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่มสำมำรถสง่ขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงมำยงัชอ่งทำงทีอ่ยูต่่อไปนี้ 

1.1 จดหมำยส่งทำงไปรษณีย ์ระบุหน้ำซองถงึผูร้บัแจง้เบำะแสท่ำนใดท่ำนหนึ่งดงัต่อไปนี 
• ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสิระ) 
• เลขำนุกำรบรษิทั 

      โดยส่งมำยงัทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทัฯ  

     บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  

     อำคำรไอทเีอฟ-ทำวเวอร ์140/6 ชัน้ที ่7 ถนนสลีม  

     แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กทม. 10500  

 1.2 อเีมล audit@ace-energy.co.th  

2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) จะประกอบธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ  มคีุณธรรม  
จรยิธรรม จรรยำบรรณ  และควำมรบัผดิชอบทีม่ตี่อชำต ิ ศำสนำ  พระมหำกษตัรยิ ์ ปฏบิตัติำมกฎหมำย  และศลีธรรม
อนัดงีำม และปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรมด้วยควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
รวมทัง้สนับสนุนกำรพฒันำเศรษฐกจิ สงัคม  ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  สำมำรถเพิม่คุณคำ่และมลูคำ่ทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนำคตแก่องคก์รทีจ่ะน ำไปสูก่ำรเตบิโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนืในระดบัสำกล 

 
(1) ค าจ ากดัความและความหมาย 

 “จริยธรรม” หมำยถงึ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิหรอื ศลีธรรม 
“จรรยาบรรณ” หมำยถงึ ควำมประพฤตทิีด่ทีีก่ ำหนดขึน้ไวใ้หถ้อืปฏบิตั ิหรอืประพฤตปิฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ย

ควำมเป็นธรรม 
“จรรยาบรรณทางธรุกิจ” หมำยถงึ มำตรฐำนกำรประพฤตปิฏบิตัทิีด่ทีีก่ ำหนดขึน้ เพือ่ใหก้รรมกำรผูบ้รหิำร 

และพนกังำนยดึถอืปฏบิตั ิ
“บริษทั” หมำยถงึ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ยซึง่อยูภ่ำยใต ้

อ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทัทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคต 

mailto:audit@ace-energy.co.th
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“ผู้บริหาร” หมำยถึง กรรมกำรบรษิัท  กรรมกำรบรหิำร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบตัิกำร  ผู้จดักำรของบรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน)   และบรษิัทซึ่งอยู่ภำย ใต้อ ำนำจกำร
ควบคุมของบรษิทัทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคต 

“พนักงาน” หมำยถงึ  พนักงำนและลูกจำ้งทีป่ฏบิตังิำนเพื่อรบัค่ำจำ้งจำกบรษิทั  แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้
จ ำกดั (มหำชน)   และบรษิทัยอ่ยซึง่อยูภ่ำยใตอ้ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทัทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคต 

บรษิทัมุ่งหมำยใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบัขององคก์รมหีน้ำทีต่้องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณฉบบันี้ โดย
ผูบ้รหิำรจะตอ้งมคีวำมรบัผดิชอบในกำรสรำ้งบรรทดัฐำนและวฒันธรรมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณขององคก์รดว้ยกำร
จงูใจ และส่งเสรมิใหพ้นกังำนปฏบิตัติำมจรรยำบรรณดว้ยควำมเตม็ใจ 

 
(2) บคุคลท่ีมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

(ก) ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิทั 
(ข) บรษิทัยอ่ยซึง่อยูภ่ำยใตอ้ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทั หรอืมสีทิธคิวบคุมธุรกจิทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
และทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคตตอ้งยอมรบัและมกีำรปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตำมจรรยำบรรณของบรษิทั 
(ค) บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทควรยอมรับและมีกำรปฏิบัติที่สอดคล้ องตำม
จรรยำบรรณของบรษิทั 
(ง) บุคคลภำยนอกทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทั เชน่ ทีป่รกึษำ ตวัแทน และคูส่ญัญำอสิระ ตอ้ง 
• ยนิยอมทีจ่ะมกีำรปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตำมจรรยำบรรณของบรษิทั 
• ทรำบขอ้มลูเกีย่วกบัจรรยำบรรณนี้ 
• ถูกด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึง่อำจรวมถงึกำรบอกเลกิสญัญำ หำกทรำบว่ำบุคคลภำยนอกใดๆ 
ละเมดิจรรยำบรรณของบรษิทั 

 
(3) การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 
พนักงำนทุกคนมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมและส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของบรษิทั โดยกำรกระท ำ

ดงัต่อไปนี้ถอืเป็นกำรท ำผดิจรรยำบรรณและจะตอ้งถูกด ำเนินกำรทำงวนิยั 
(ก) ไมป่ฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
(ข) แนะน ำ สง่เสรมิ หรอืสนับสนุนใหผู้อ้ื่นไมป่ฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
(ค) ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็กำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ ในกรณีทีต่นทรำบหรอืควร
ทรำบ เนื่องจำกเกีย่วขอ้งกบังำนภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของตน 
(ง) ไมใ่หค้วำมรว่มมอืหรอืขดัขวำงกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีอ่ำ้งว่ำไดม้กีำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไมป่ฏบิตั ิตำม
จรรยำบรรณ 
(จ) ต ำหนิ หรือว่ำกล่ำว หรือขู่อำฆำตพนักงำนที่รำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติ ตำม
จรรยำบรรณ 
(ฉ) กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมต่อผูอ้ื่น เนื่องจำกกำรทีผู่น้ัน้รำยงำนกำรไมป่ฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
 

 ทัง้นี้ ผูท้ีฝ่่ำฝืนหรอืละเมดิจรรยำบรรณจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำทำงวนิัยตำมระเบยีบทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้ 
นอกจำกนี้อำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำยบำ้นเมอืง 
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทุจรติและกำรตดิสนิบน (Anti-Corruption 
and Bribery) และนโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนกังำนทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติ
หรอืไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ
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บรษิทัย่อย ซึง่นอกจำกจะมเีจตนำรมณ์ในกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่แลว้ ยงัมเีจตนำรมณ์ในกำรให้
ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรื่องกำรทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้บุคคลทีใ่หค้วำมรว่มมอืในกำรรำยงำนและ
ในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจรติคอรปัชัน่ควบคูก่นัไปดว้ย โดยทีน่โยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่
พนกังำนทีแ่จง้ขอ้มลูฯ ก ำหนดวธิกีำรรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติคอรปัชัน่ไวว้ำ่ ใหผู้ร้อ้งเรยีนแจง้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัผูบ้งัคบับญัชำทีร่บัผดิชอบโดยตรง หรอืส่ง E-mail ไปยงัหวัหน้ำสำยงำนทรพัยำกรมนุษยห์รอื
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ  

 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1) บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่องบกำรเงนิ และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคุมภำยใน รวมถงึกำรเปิดเผย
ข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัยงัสนับสนุนใหม้กีำรจดัท ำค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion 
and Analysis) เพือ่ประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิในทุกไตรมำส  

2) บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน บทบำทและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและกำรเขำ้ประชุมในปีทีผ่่ำนมำ 
ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทัฯ  

3) บรษิทัฯ จะเปิดเผยคำ่สอบบญัชแีละคำ่บรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำรกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

4) บรษิทัฯ จะจดัใหม้รีำยงำนนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยดำ้น
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และนโยบำยเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้หค้วำมเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป 
และผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวรวมทัง้กรณีทีไ่มส่ำมำรถปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล 

5)   คณะกรรมกำรบรษิัทมนีโยบำยเกี่ยวกบักำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคญัของบรษิัทอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้เพยีงพอ ทนัเวลำ และโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลทัว่ไปที่มคีวำมส ำ คญัที่อำจกระทบต่อรำคำ
หลกัทรพัย์ของบรษิทัได ้โดยมอบหมำยใหม้หีน่วยงำนรบัผดิชอบงำนดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ์ ( Investor Relations) ขึน้
เพื่อเป็นตวัแทนในกำรสื่อสำรกบัผูล้งทุนประเภทสถำบนัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิครำะหท์ัว่ไป และภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้งและ
สำมำรถดไูดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรเผยแพรข่้อมลูสำรสนเทศต่ำงๆ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั 
ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ ขอ้มลูทำงกำรเงนิ ขำ่วบรษิทัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจลงทุน ขำ่วแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ข่ำวกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทัรำยละเอยีดกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยใหน้ักลงทุนสำมำรถติดตำม
ขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่ำงสะดวกยิง่ขึน้ ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัท ำแผนนักลงทุนสมัพนัธโ์ดยสงัเขป และแผนดงักล่ำวอำจมกีำร
เปลีย่นแปลงแลว้แต่โอกำส และควำมเหมำะสมซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

5.1 จดัประชุมนักวเิครำะหเ์ป็นประจ ำไตรมำสละ 1 ครัง้ และในกรณี หำกนักวเิครำะหป์ระสงคท์ีจ่ะสอบถำม
ขอ้มลูในเรือ่งอื่นเพิม่เตมิบรษิทักจ็ะเชญิใหน้กัวเิครำะหเ์ขำ้มำพบฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธเ์ป็นกรณีๆ ไป 
5.1 จดั Roadshow ทัง้ในประเทศและในต่ำงประเทศอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรจดักจิกรรมใหแ้ก่นกัวเิครำะหแ์ละนกัลงทุน เป็นระยะๆ ดงันี้ 
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กิจกรรมในปี 2563 จ านวนครัง้ 

ใหข้อ้มลูนักวเิครำะห ์กองทุน และผูถ้อืหุน้  30 

กำรประชุมนกัวเิครำะหป์ระจ ำไตรมำส (Analyst meeting) 3 

กำรพบปะผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนทัว่ไปนกัวเิครำะห ์(Company visit) 4 

โรดโชว ์(Road Show) ในประเทศ  6 

 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1) โครงสรำ้งคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  

คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยเป็นผู้มบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร 
ตลอดจนมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้
เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และมกีรรมกำรบรษิทัทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและตอ้งไมต่ ่ำกว่ำ 3 คน อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่อง
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ กรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกนิ 3 ปีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง
ก ำหนด โดยกรรมกำรอสิระจะมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิทัจะเหน็ว่ำบุคคล
นัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัในกลุ่มหรอืบรษิทั
อื่นได ้โดยตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัให้
รบัทรำบทุกครัง้ก่อนกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งดว้ย 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำกบัดูแลและตรวจสอบกำรบรหิำรงำน กำรควบคุมภำยใน
และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำร
ปฏบิตังิำนและกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอยำ่งโปรง่ใสและน่ำเชือ่ถอื 

(2) คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และไม่มำกกว่ำ 10 คน เพื่อท ำ
หน้ำทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้
เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั และค ำสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวภ้ำยใตก้รอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คนและไม่
มำกกว่ำ 5 คน เพื่อท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู พจิำรณำรปูแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั ประธำน
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คณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และ /หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิำรณำอนุมตัติ่อไป (แลว้แต่กรณี)  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง
ขึน้ เพื่อท ำหน้ำทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้
องคก์ร ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยอยำ่งเหมำะสม ก ำหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทำงปฏบิตัใินดำ้นต่ำง ๆ รวมถงึก ำกบัดแูลใหอ้งคก์รมกีำรด ำเนินงำนและ
ปฏิบตัิตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และน ำเสนอรำยงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้เีลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัโดยกำรใหค้ ำแนะน ำในเรื่องขอ้ก ำหนด
ตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มกีำร
ปฏบิตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 

2) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และมี
หน้ำทีก่ ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหก้ำรบรหิำรจดักำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงเพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผู้ถือหุ้นภำยใต้กรอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและหลกั
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ทัง้นี้ โดยมี
รำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิทั 

(1) นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มนีโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบรษิัทฯ เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ควำมเหน็ชอบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้นี้ กำร
จดัท ำคู่มอืกำรก ำกบัดแูลกจิกำรมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 
ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรทบทวนนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ
ทุกปี 

(2) หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวำม
รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้
ก ำหนดขอ้พงึปฏบิตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนยดึถอื
เป็นหลกัในกำรปฏบิตั ิดงันี้  

(ก) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  

(ข) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมสมัพนัธต์่อลูกคำ้ 

(ค) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมสมัพนัธต์่อคูค่ำ้ คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ และเจำ้หนี้ 

(ง) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อพนกังำน 

(จ) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
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ทัง้นี้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรบัทรำบและปฏิบตัิ
อยำ่งเครง่ครดั 

(3) ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ 
ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ มเีหตุผลและเป็นอิสระภำยใต้กรอบจรยิธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นส ำคญั โดยก ำหนดให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรำยกำรที่
พจิำรณำเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งให้บรษิทัฯ ทรำบ และตอ้งไม่เขำ้
รว่มกำรพจิำรณำ รวมถงึไมม่อี ำนำจอนุมตัใินรำยกำรดงักล่ำว 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และรำยกำรที่มคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) กำรควบคุมภำยใน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรก ำกับดูแลและกำร
ควบคุมภำยใน ทัง้ในระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ได้มกีำรว่ำจ้ำงผูต้รวจสอบภำยในจำกภำยนอก (outsource) เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำร
ตรวจสอบทีว่ำงไว ้

(5) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้กำรก ำกบัดแูลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งเหมำะสม 

(6) รำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีส่อบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมฝ่ีำยบญัชแีละผูส้อบ
บญัชมีำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส โดย
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้
สำรสนเทศทำงกำรเงนิ 

3) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประเมนิตนเอง 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมกีำรประชุมพเิศษเพิม่ตำมควำม
จ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดวำระประชุมชดัเจนล่วงหน้ำ และมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ บรษิทัฯ 
จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้รรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรไดม้ี
เวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วน และจะจดัใหม้กีำรบนัทกึรำยงำน
กำรประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสำรทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยในกำรประชุมทุก
ครัง้จะจดัใหม้ผีูบ้รหิำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูลและรำยละเอยีดประกอบกำรตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและ
ทนัเวลำ 

ในกำรลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรหนึ่งคนมหีนึ่งเสยีง 
โดยกรรมกำรทีม่สี่วนไดเ้สยีในวำระใดจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวำระนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 
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นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรบัปรุงและแกไ้ขกำรด ำเนินงำน โดยมกีำรก ำหนดหวัขอ้ทีจ่ะประชุมชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลกำรประเมนิดงักล่ำว เพื่อ
รวบรวมควำมเหน็และน ำเสนอต่อทีป่ระชุม  

 

4) คำ่ตอบแทน 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร คอื ค่ำตอบแทนรำยเดอืน และค่ำเบี้ยประชุม ในกำรนี้ ค่ำตอบแทนของกรรมกำร
จะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่เมื่อเทยีบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั โดยจะค ำนึงถงึควำมเพยีงพอต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ส่วนผูบ้รหิำรจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจ ำปี โดยพจิำรณำ
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั  

ทัง้นี้ ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมกนัจะตอ้งไม่เป็นจ ำนวนทีส่งูผดิปกตเิมื่อเทยีบกบั
ผลตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรโดยเฉลี่ยของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
ค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพจิำรณำรูปแบบ และหลกัเกณฑ์
กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรเพือ่น ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตั ิ

 

5) กำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
ในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ เช่น กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั 
เป็นตน้ เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูอ้ำจกระท ำเป็นกำรภำยในบรษิทั 
หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอกกไ็ด ้

ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรอืมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรเขำ้ใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจจดัให้มีกำรหมุนเปลี่ยนงำนที่ได้รบัมอบหมำยตำมควำมถนัดของผู้บริหำรและ
พนักงำน โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลกั โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะก ำหนดช่วงเวลำ
และพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวเพื่อเป็นแผนพฒันำและสบืทอดงำนของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อพฒันำผูบ้รหิำรและ
พนกังำนใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และใหส้ำมำรถท ำงำนแทนกนัได ้

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคญั (Succession Plan) 
เพื่อเตรยีมคนทดแทนหรอืรองรบัต ำแหน่งงำนใหม้คีวำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรงำนที่เหมำะสม เป็นกำรเตรยีมควำม
พรอ้มบุคลำกรใหส้ำมำรถรองรบัและสอดคลอ้งกบักำรขยำยธุรกจิ และเพื่อประเมนิศกัยภำพและส่งเสรมิพฒันำควำมรู้
และทกัษะใหเ้หมำะสม 

 
9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และ
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คณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบแตกต่ำงกัน ดงัมี
รำยละเอยีดต่อไปนี้  

9.2.1  คณะกรรมการบริษทั   

องคป์ระกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทั 

ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร (ถำ้ม)ี และกรรมกำร โดยมจี ำนวน

ทีเ่หมำะสมกบัขนำดของกจิกำรของบรษิทัและกำรปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพโดยเมื่อรวมแลว้มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ  5 

ท่ำน และกรรมกำรบรษิัทไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมถีิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัร และมี

กรรมกำรทีม่คีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิจำกฝ่ำยบรหิำรและปรำศจำกควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิหรอืควำมสมัพนัธ์อื่นใด

อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงเป็นอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 

3 คน 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทัง้นี้
จะตอ้งมคีวำมโปร่งใสและชดัเจนโดยกำรพจิำรณำจะตอ้งมปีระวตักิำรศกึษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวชิำชพีของ
บุคคลนัน้ๆโดยมรีำยละเอยีดทีเ่พยีงพอเพือ่ประโยชน์ในกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 

1) กรรมกำรบรษิทัตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถมคีวำมซื่อสตัยส์ุจรติมจีรยิธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกจิและมเีวลำอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรูค้วำมสำมำรถและปฏบิตัหิน้ำทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 

2) มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องรวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้
บรหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

3) กรรมกำรบรษิทัสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่นไดแ้ต่ทัง้นี้ในกำรเป็นกรรมกำรดงักล่ำว
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทและต้องเป็นไปตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนักงำนก.ล.ต.”) และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) อย่ำงไรกด็ ีหำกเป็นกรณีทีก่รรมกำรบรษิทัด ำรง
แหน่งกรรมกำรในบรษิัทอื่นซึ่งเป็นบรษิัทที่มหีุ้นจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“บรษิทัจดทะเบยีน”) จ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนอื่นที่กรรมกำรบรษิทัแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่ง
ตอ้งไมเ่กนิ 4 แหง่ 

4) กรรมกำรบรษิทัจะต้องไม่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร
ของบรษิทั หรอืเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้ง
หุน้ส่วนจ ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำง
เดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์
ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

5) กรรมกำรอสิระตอ้งมคีุณสมบตัเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศ
ก ำหนดและเป็นไปตำมแนวทำงเดียวกนักบัคุณสมบตัิของกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอืประกำศของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องสำมำรถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกันและไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
นอกจำกนัน้ ยงัตอ้งสำมำรถเขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัโดยใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระได้ 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

1) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงัและควำมซื่อสตัยส์ุจรติ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
สูงสุดของบรษิัทฯ เป็นส ำคญั รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั
บรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ เรื่องที่ต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำร
ด ำเนินกำร เช่น เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญั เป็นตน้ 

2) ก ำหนดและพจิำรณำอนุมตั วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย กรอบอ ำนำจอนุมตัิ
ด ำเนินกำร งบประมำณของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้ควบคุมก ำกบัดูแล (Monitoring and 
Supervision) กำรบรหิำร กำรจดักำรและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ของฝ่ำยบรหิำรของทัง้บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิลตำมนโยบำยทำงธุรกจิ 

3) พจิำรณำอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตัิ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกำศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกรณีที่ต ำแหน่ง
กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่ำ 
2 เดอืน  

4) พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรอสิระ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึ
ประกำศขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป 

5) พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศขอ้บงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

6) พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำร โดยคดัเลอืกจำกกรรมกำรและ/หรอืผู้บรหิำรของบรษิัทฯ หรอื
บรษิทัยอ่ย หรอืผูท้รงคุณวุฒจิำกภำยนอกซึง่มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย พรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรบรหิำร 

7) พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น พร้อมทัง้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบ เพือ่ชว่ยเหลอืกำรปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

8) พจิำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร (CEO) หรอื ผูบ้รหิำรสูงสุดของบรษิทัฯ และเลขำนุกำร
บรษิทั ทีม่คีุณสมบตัเิป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมทัง้พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) หรอืผูบ้รหิำรสงูสดุดงักล่ำว 

9) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ  
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10) แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอื
อำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมอี ำนำจ และ/หรอืภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท
เหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 
ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจตอ้งจดัท ำเป็นมตคิณะกรรมกำรในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงชดัเจน และมกีำร
ระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ ำนำจไวอ้ยำ่งชดัเจน 

11) พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์และ/หรอืกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนั เว้นแต่รำยกำรดงักล่ำวจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำอนุมตัิ
ดงักล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

12) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกี ำไรพอสมควรที่
จะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถ้อืหุน้
ครำวถดัไป 

13) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และงบกำรเงนิรวมรวมทัง้งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถงึ
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
และอนุมตั ิ

14) พจิำรณำคดัเลอืกและใหค้วำมเหน็ชอบกำรเสนอรำยชื่อผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและ/
หรอืบรษิัทร่วม รวมทัง้พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
น ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพือ่พจิำรณำและอนุมตั ิ

15) ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมน ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมี
ประสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ 

16) พจิำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร 
และก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยมมีำตรกำรรองรบัและ
วธิคีวบคุมเพือ่ลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งเหมำะสม 

17) จดัใหม้นีโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทุก
รปูแบบของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วมตำมหลกัธรรมำภบิำลทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
อย่ำงน้อยตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอืส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด และมกีำรปรบัใช้
นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมรบัผดิชอบ
ต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 

18) กรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่รำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีของตนเองและของบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้องให้
บรษิทัฯ ทรำบ รวมทัง้ก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีของผูบ้รหิำรและผูท้ีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง 
ตลอดจนกรรมกำรและผูท้ีม่คีวำมเกีย่วขอ้งและผูบ้รหิำรและผูท้ีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบรษิทัยอ่ยดว้ย 

19) มอบอ ำนำจให้กรรมกำรบรษิทัคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรบรษิทัได ้โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอือำจมอบอ ำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอื
แก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเหน็สมควร ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำร
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มอบอ ำนำจทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท ำขึน้กบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำร
อนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

20) ดูแลใหม้กีำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวน
ครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีทีผ่่ำนมำ และรำยงำน
ผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทุกชุด 

21) ส่งเสรมิใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เขำ้ร่วมหลกัสูตรสมัมนำต่ำง ๆ ของ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ
ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ 

22) ตดิตำมและก ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และ/หรอื
บรษิัทร่วม (โดยอนุโลม) ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บรษิัทฯ ก ำหนด กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำร
ด ำเนินธุรกจิ รวมทัง้กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบั
กฎหมำยอื่น 

23) พจิำรณำแต่งตัง้ผูแ้ทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอย่ำงน้อย
ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกั เวน้แต่จะมขีอ้จ ำกดั
ตำมกฎหมำยอื่นหรอืเงื่อนไขกำรร่วมทุนกบัภำครฐั หรอืกรณีอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจะก ำหนด ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยขำ้งต้นที่ได้รบักำรแต่งตัง้หรอื
เสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั    

24) ในกรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอื
รำยกำรเกี่ยวกบักำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(แลว้แต่กรณี) บรษิทัและบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีป่ระกำศดงักล่ำว
ก ำหนดไว้ในเรื่องนัน้ๆ ก่อนเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้องปฏบิตัติำม
หลกัเกณฑ์และวธิีกำรตำมที่ประกำศดงักล่ำวก ำหนดเช่นเดียวกบักรณีที่บรษิัทเป็นผู้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวเอง 

 ทัง้นี้ รำยกำรประเภทดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยนัน้ ให้บรษิัทและบรษิัทย่อยพจิำรณำขนำดของ
รำยกำรเทยีบกบังบกำรเงนิรวมของบรษิทั 

25) ดแูลตดิตำมใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญั เชน่ ฐำนะกำรเงนิและผลกำร

ด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำร
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ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส ำคญั และรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคญัซึง่มไิดเ้ป็นรำยกำรธุรกจิ

ปกตขิองบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม เป็นตน้ ทัง้นี้กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะตอ้งใหข้อ้มลูเพยีงพอ 

ครบถว้นและถูกตอ้ง ภำยในเวลำทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้ง  

26) คณะกรรมกำรบริษัทต้องจดัให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัมีระบบกำร
ควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อป้องกนักำรทุจรติทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทัย่อยและ/
หรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ควรใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจดัใหม้รีะบบงำนทีช่ดัเจนเพื่อแสดงได้
ว่ำบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญั 
ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและน่ำเชื่อถอื และมชี่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บริษัทฯ สำมำรถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ในกำรติดตำมดูแลผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงนิ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมกบักรรมกำร
และ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม และกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัของบรษิทัย่อย
และ/หรอืบรษิทัร่วม ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัต้องจดัใหบ้รษิทัย่อย
และ/หรอืบรษิทัร่วมมกีลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัรว่ม โดย
ใหท้มีงำนผูต้รวจสอบภำยในและกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลไดโ้ดยตรงและให้
มกีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวใหก้บัคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมกีำรปฏบิตัติำมระบบงำนทีจ่ดัท ำไวอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพและสม ่ำเสมอ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทั 
1) เป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และเป็นเสยีงชีข้ำดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ำกนั 
2) ก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
3) ดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรบรษิทัทุกคนมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและ

กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
4) ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัโดยหำรอืรว่มกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมมีำตรกำรที่

ดแูลใหเ้รือ่งส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
5) จดัสรรเวลำไดอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่รรมกำรบรษิทัจะอภปิรำยประเดน็

ส ำคญักันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กัน และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้
ควำมเหน็ไดอ้ยำ่งอสิระ 

6) สือ่สำรขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัทรำบ 
7) เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 

และระหวำ่งคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร 
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กำรประชุม 

1) ก ำหนดใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปีโดยก ำหนดวนัประชุมไวล้่วงหน้ำตลอดทัง้ปีและอำจมี
กำรประชุมวำระพเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็น และก ำหนดใหม้ีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรบรษิทัที่
ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำรโดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่มประชุมอยำ่งน้อย 1 ครัง้ต่อปี 

ส ำหรบัปี 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่19 กุมภำพนัธ์ 2564 มมีติ
ก ำหนดวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี 2564 แลว้ 

2) ประธำนกรรมกำรบรษิทัและประธำนกรรมกำรบรหิำรจะเป็นผูด้แูลใหค้วำมเหน็ชอบก ำหนดวำระกำร
ประชุม 

3) เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปใหก้รรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัเพื่อใหก้รรมกำรมเีวลำศกึษำล่วงหน้ำ
ก่อนเขำ้ประชุม 

4) ประธำนกรรมกำรบรษิทัท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชุมมหีน้ำทีดู่แลจดัสรรเวลำแต่ละวำระใหอ้ย่ำง
เพียงพอส ำหรบักรรมกำรที่จะอภิปรำยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในประเด็นที่ส ำคัญโดย
ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอย่ำงเป็นธรรม 

5) ในกำรประชุมกรรมกำรผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีอยำ่งมนีัยส ำคญัในเรือ่งทีพ่จิำรณำตอ้งออกจำกทีป่ระชุม
ระหวำ่งกำรพจิำรณำเรือ่งนัน้ๆ 

6) กำรลงมตใิหใ้ชเ้สยีงขำ้งมำกและหำกมกีรรมกำรคดัคำ้นมตดิงักล่ำวใหบ้นัทกึค ำคดัคำ้นไวใ้นรำยงำน
กำรประชุม 

7) ในกำรพจิำรณำเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมกำรมสีทิธขิอดูหรอืตรวจเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งหรอืขอให้ฝ่ำย
บรหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้รว่มประชุมชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

8) เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรจดบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน  14 วนัจดัเก็บ
รำยงำนกำรประชุมเอกสำรประกอบกำรประชุมสนับสนุนตดิตำมให้คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัและมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรวมทัง้ประสำนงำนกบัผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

องคป์ระชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งมกีรรมกำรบรษิทัมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรบรษิทัทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ณ ขณะทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัจะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งมกีรรมกำรบรษิทัอยู่

ในทีป่ระชุมไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

กรณีทีเ่ป็นวำระพจิำรณำอนุมตัเิรื่องทีก่รรมกำรบรษิทัผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัวำระดงักล่ำวตอ้งออกจำกที่

ประชุมระหว่ำงกำรพจิำรณำเรื่องนัน้ เช่น วำระพจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั เป็นต้น  ณ 

ขณะที่กรรมกำรบรษิทัจะลงมตใินวำระดงักล่ำวจะต้องมกีรรมกำรบรษิัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำ จ ำนวน

กรรมกำรบรษิทัตำมทีก่ ำหนดในวรรคสองลบดว้ยจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัผูม้สี่วนได้เสยีกบัวำระดงักล่ำวซึ่ง

ตอ้งออกจำกทีป่ระชุมระหวำ่งกำรพจิำรณำเรือ่งนัน้   
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ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบรษิทัไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ได้ในกรณีที่มรีอง

ประธำนกรรมกำรบริษัทอยู่ให้รองประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นประธำนที่ประชุมแต่ถ้ำไม่มีรองประธำน

กรรมกำรบรษิทัหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดใ้หก้รรมกำรบรษิทัซึง่มำประชุม

เลอืกกรรมกำรบรษิทัคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุมกำรวนิิจฉยัชี้ขำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 

กรรมกำรบรษิทัคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนนเวน้แต่กรรมกำรบรษิทัซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใด

ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้ำด 

 

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทัฯ จ ำนวน 3 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหิำร โดยน ำหลกักำรปฏิบตัิตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัท  และได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยมหีน้ำทีต่อ้งรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบต่อไป 

ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ บรษิทัฯ ก ำหนดให้ตอ้งน ำเสนอแก่คณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่
เป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่ำงด ีเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิหรอืน ำเสนอต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำอนุมตัติำมอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำรต่อไป  

นอกจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อ
ท ำหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพือ่ทรำบและตดิตำมควบคุมดแูลต่อไป  

อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั คณะกรรมกำรบริษัทอำจ
พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่ท ำหน้ำทีแ่ทนคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งในปัจจุบนั  

โดยคณะกรรมกำรชุดยอ่ย มอีงคป์ระกอบ และขอบขำ่ยอ ำนำจหน้ำที ่ดงันี้ 

 

9.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจดงันี้ 

1) มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็นในเรื่องต่ำงๆ ซึง่มขีอ้บ่งชีไ้ดว้่ำอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อชื่อเสยีง ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั รวมถงึ
ผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดร้บั เชน่ 

- รำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐำนว่ำอำจมกีำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัใน
ระบบควบคุมภำยในของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
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- ขอ้สงสยัวำ่อำจมกีำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

2) มอี ำนำจในกำรแสวงหำควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพีอื่นใด เมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นดว้ย
ค่ำใช้จ่ำยของบรษิัท เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนภำยใต้หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบส ำเร็จลุล่วงด้วยด ีทั ้งนี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อ
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควร อย่ำงไรก็ตำม หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมกีำรเพกิเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำว โดยไม่มเีหตุผลอนั
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิง่ทีพ่บดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกไ็ด้ ทัง้นี้ อ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวจะไม่รวมถงึอ ำนำจทีท่ ำใหก้รรมกำรตรวจสอบ หรอืผูร้บัมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมตใิหค้วำมเหน็ในรำยกำรทีก่รรมกำรตรวจสอบท่ำน
นัน้ หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ตำมนิยำมที่
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยได ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบดงันี้ 

1) สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้ในรำยไตรมำส
และประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ที่
เหน็วำ่จ ำเป็นและเป็นเรือ่งส ำคญัในระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ กไ็ด ้

2) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (internal audit) ทีม่คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบ
บญัชแีละผูต้รวจสอบภำยใน และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และก ำหนดค่ำตอบแทนของหวัหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน รวมทัง้
อนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนมอบหมำยงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อ
สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3) สอบทำนให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และ/หรอืเลกิจำ้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและ/หรอื
บริษัทร่วม และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่ำว โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำม
เพยีงพอของทรพัยำกร ปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบกำรณ์
ของบุคลำกรที่ได้รบัมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิัทฯ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องเขำ้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ
ครัง้ 

5) พิจำรณำให้ควำมเห็นกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำง
น้อยดงัต่อไปนี้  

6.1)  ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

6.2)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

6.3)  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย 

6.4)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5)  ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และบรษิัท
ยอ่ย 

6.6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน 

6.7)  ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม
กฎบตัร (charter) 

6.8)  รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

7) สอบทำนและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบันโยบำยต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เช่น นโยบำยบญัช ีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และกำร
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

8) ทบทวนกระบวนกำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่  

9) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรรำยงำนกจิกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หรอืหน้ำทีอ่ื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมคีวำมส ำคญัต่อ

คณะกรรมกำรบรษิัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไป เนื่องจำกรำยงำนดงักล่ำวจะแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และ

ตรงไปตรงมำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และท ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมัน่ใจไดว้่ำฝ่ำยจดักำรไดม้กีำรบรหิำรงำน

อยำ่งระมดัระวงัและค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

1) กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
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1.1 รำยงำนกจิกรรมต่ำงๆ ทีท่ ำอย่ำงเป็นประจ ำ เพื่อคณะกรรมกำรบรษิทัจะได้ทรำบถงึกจิกรรม

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ระบุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในเรื่องต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน และให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในครำวถดัไปเพือ่ทรำบ 

- สรุปรำยงำนกจิกรรมทีท่ ำระหวำ่งปี 

- รำยงำนเกีย่วกบัควำมเหน็ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำร

ตรวจสอบภำยใน 

- รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็วำ่คณะกรรมกำรบรษิทัควรทรำบ 

1.2 รำยงำนสิง่ทีต่รวจพบในทนัท ีเพือ่คณะกรรมกำรบรษิทัจะไดห้ำแนวทำงแกไ้ขไดท้นัเวลำ 

- รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐำนว่ำอำจมกีำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องส ำคญัใน

ระบบควบคุมภำยใน 

- ขอ้สงสยัวำ่อำจมกีำรฝ่ำฝืนกฏหมำย หรอืขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

- รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็วำ่คณะกรรมกำรบรษิทัควรทรำบ 

2) กำรรำยงำนต่อหน่วยงำนรำชกำร 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญั

ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและ

ผู้บริหำรแล้วว่ำต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน หำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมกีำรเพกิเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มเีหตุผลอนั

สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวต่อส ำนักงำนก ำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

3) กำรรำยงำนต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

รำยงำนกจิกรรมทีท่ ำระหว่ำงปีตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บรษิทั ซึง่รำยงำนดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี

ของบรษิทัฯ 

9.2.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนกำรสรรหำ 

ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิทั 
และผูบ้รหิำรสงูสดุ (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO)) รวมทัง้กรรมกำรของบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำร
บรษิทั ผูบ้รหิำรสงูสดุ (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO)) และกรรมกำรของบรษิทัยอ่ย โดยพจิำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบตัขิอง
กรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นแล้วแต่
กรณี 
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2) พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ควำมช ำนำญที่
เหมำะสมเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิทั 
ผูบ้รหิำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร (CEO)) และกรรมกำรของบรษิัทย่อย รวมทัง้พจิำรณำ
ประวตับิุคคลดงักล่ำวแลว้ว่ำมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไม่ขดัหรอืแยง้กบั
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

3) พจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคญั (Succession Plan)  

4) ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีำรสรร
หำกรรมกำรทีค่รบวำระ 

5) ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรทีพ่น้วำระกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรรำยดงักล่ำว และควรน ำเสนอผลกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิ
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ
ดว้ย 

6) จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัเพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรบรษิทัปัจจุบันและกรรมกำรบรษิทั
เข้ำใหม่ให้เข้ำใจธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท  และ
พัฒนำกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เช่น สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

7) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้ร ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ด้วยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

กำรพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

1) จดัท ำนโยบำย และหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมกำร
บรษิทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรสูงสุด (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร) รวมทัง้
กรรมกำรของบรษิทัยอ่ย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้แลว้แต่กรณี 

2) ก ำหนดค่ำตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมกำรบรษิทั
เป็นรำยบุคคลในแต่ละปี โดยพจิำรณำควำมเหมำะสมกบัประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที ่ควำม
รบัผดิชอบ ผลงำน ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และเปรยีบเทยีบกบับรษิัทใน
อุตสำหกรรมเดยีวกนั และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละ
เป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับมูลค่ำที่บริษัทฯ สร้ำงให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตั ิ

3) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิทั 
และผูบ้รหิำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร (CEO)) รวมทัง้คณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย เพื่อ
พจิำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

4) เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง  ๆ และ
จดัท ำรำยงำนกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ  
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5) ก ำหนดโบนัสและอตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนประจ ำปีของผูบ้รหิำรและพนักงำน โดยอำจพจิำรณำจำกผล
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

6) พจิำรณำกลัน่กรอง โครงสรำ้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ขององคก์ร 

7) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้ร ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ด้วยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนนัน้ 
จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนไม่มีอ ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวโดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่อนุมตัติ่อไป นอกจำกนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจดงักล่ำวตอ้ง
จดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนในรำยงำนกำรประชุม
อยำ่งชดัเจน และมกีำรระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ ำนำจและระยะเวลำกำรมอบอ ำนำจไวอ้ยำ่งชดัเจน 

9.2.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร 

1) ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมจี ำนวนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร ซึง่จะ

ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทั ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรหิำรควรมจี ำนวนไม่

น้อยกวำ่ 5 คน และไมม่ำกกวำ่ 10 คน 

2) กรรมกำรบรหิำรไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกรรมกำรบรษิทัหรอืพนกังำนบรษิทั และบุคคลภำยนอกบรษิทัทีม่ ี

คุณสมบตัเิหมำะสมและไมม่ผีลประโยชน์ขดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั คณะกรรมกำร

บรหิำรควรระบุเหตุผลทีเ่หมำะสมและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพจิำรณำแต่งตัง้ดงักล่ำวใหช้ดัเจน 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัจะเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร ในกรณีที่

คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็สมควรอำจจะเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นรอง

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรกไ็ด ้

4) ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรอำจเป็นบุคคลคนเดยีวกนักบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกไ็ด้ 

5)  คณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถแต่งตัง้พนักงำนของบรษิทั จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรบรหิำร เพื่อช่วยเหลอืกำรด ำเนินงำนของคณะผูบ้รหิำรเกี่ยวกบักำรนัดหมำยกำรประชุม 

กำรจดัเตรยีมวำระกำรประชุม กำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบนัทกึรำยงำนกำร

ประชุม ทัง้นี้  คณะกรรมกำรบรหิำรมอี ำนำจก ำหนดค่ำตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบรหิำรไดต้ำมทีเ่หน็สมควรและเหมำะสม 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำร 
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1) กรรมกำรบรหิำรตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีมคีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิและมเีวลำ
เพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏบิตัหิน้ำทีใ่หแ้ก่บรษิทัอยำ่งเตม็ที่ 

2) กรรมกำรบรหิำรตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) กรรมกำรบรหิำรไม่สำมำรถประกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขำ้เป็นกรรมกำรในนิตบิุคคลอื่นที่
มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและ/หรอืเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยและ/หรอื
บรษิทัรว่ม ไมว่ำ่จะท ำเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร 

1) ด ำเนินกจิกำรและบรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบำย 
ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ และมตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุ้นของ
บรษิทัฯ ภำยใตก้รอบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) พจิำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ำยจดักำร ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย 
นโยบำย ทศิทำง กลยทุธท์ำงธุรกจิ กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แผนกำรด ำเนินงำน 
กำรลงทุนขยำยกิจกำร กำรประชำสมัพนัธ์ ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณ 
รวมทัง้งบประมำณประจ ำปี กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อ
น ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดต่อไป 

3) มอี ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำน เพื่อกำรด ำเนินกจิกำรหรอืกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทั
ยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม และกำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะท ำงำน รวมถงึ
ควบคุมก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้บรรลุตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4) ใหค้ ำแนะน ำ ค ำปรกึษำ และก ำหนดแนวนโยบำยและอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและ
คณะท ำงำนพเิศษ 

5) ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำย และเป้ำหมำยที่
ได้ร ับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนมีคุณภำพและ
ประสทิธภิำพ 

6) พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอก่อนที่จะน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตั ิ

7) มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในกำรด ำเนินกำรที่เป็นธุรกรรมปกตขิองธุรกจิของ
บรษิทัฯ แต่ไมเ่กนิงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

8) ศกึษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรบัโครงกำรใหม่ ๆ และมอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัเิขำ้ร่วมประมูลงำนต่ำง ๆ 
ตลอดจนเขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมทีเ่หน็สมควร รวมถงึกำรท ำนิตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
ดงักล่ำวจนเสรจ็กำร ทัง้นี้ อ ำนำจดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมกรอบอ ำนำจอนุมตัทิีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ก ำหนดไวแ้ลว้ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
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9) อนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงนิลงทุนที่ส ำคญัที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมที่จะได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกักำรไว้
แลว้ 

10) มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัิกำรกู้ยมืเงนิ กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิกบัธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิ
ส ำหรบัสนับสนุนกำรท ำธุรกจิตำมปกต ิเช่น กำรเปิดบญัชธีนำคำร กำรปิดบญัชธีนำคำร กำรใหกู้ย้มื
เงนิของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย กำรจดัหำวงเงนิสนิเชื่อ หรอืกำรขอสนิเชื่อใด ๆ ของบรษิทัฯ 
ตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่ำ่นกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

11) พจิำรณำและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย และเสนอจ่ำยเงนิปันผล
ระหวำ่งกำลหรอืเงนิปันผลประจ ำปี เพือ่เสนอคณะกรรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิ

12) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร รวมถงึกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำร
เลกิจำ้ง กำรก ำหนดเงนิค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไปยกเวน้ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

13) ใหม้อี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดย
อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำว มอี ำนำจ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจ หรอื
กำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร  

14) มอี ำนำจแต่งตัง้ประธำนทีป่รกึษำ หรอืทีป่รกึษำ หรอืคณะทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรบรหิำรไดต้ำม
ควำมเหมำะสมและมอี ำนำจก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง สวสัดกิำร สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำดังกล่ำวได้ตำมควำม
เหมำะสม 

15) มอี ำนำจแต่งตัง้ผูบ้รหิำรบรษิทัเพื่อปฏบิตัหิน้ำที่ทุกต ำแหน่ง เว้นแต่กำรแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้สำมำรถมอบอ ำนำจใหบุ้คคลใด ๆ 
ไปด ำเนินกำรแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำร
เหน็สมควร 

16) คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืประธำนกรรมกำรบรหิำร มอี ำนำจเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและ/
หรอื ก ำหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของกำรประชุมไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

17) ในกรณีประธำนกรรมกำรบรหิำรไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ได้ ให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรแต่งตัง้ผู้
รกัษำกำรเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่แทนเป็นครำว ๆ ไป โดยผู้รกัษำกำรมอี ำนำจหน้ำที่เท่ำกบัประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

18) พจิำรณำอนุมตัใิหอ้ ำนำจต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกจิกำรบรหิำรงำนแก่ผูบ้รหิำรตำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

19) ดูแลให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมรดักุมและมปีระสทิธภิำพ โดยประสำนงำนกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

20) เสนอชื่อผู้มคีุณสมบตัิเหมำะสม ให้คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและ/หรอื
ผู้บรหิำรในบรษิัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบรษิัทฯ รวมทัง้
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ก ำหนดแนวนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม เพื่อน ำเสนอ 
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ

21) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร 

 คณะกรรมกำรบรหิำรจะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทั และรำยงำนกำรท ำ
หน้ำทีใ่นรอบปีทีผ่ำ่นมำต่อผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอยีดอยำ่งน้อย ดงันี้ 

1) จ ำนวนครัง้ในกำรประชุม 

2) จ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรบรหิำรแต่ละคนเขำ้รว่มประชุม 

3) คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบรหิำร 

4) ผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฏบตัรทีก่ ำหนดไว ้

 

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหาร 

1) ใหป้ระธำนกรรมกำรบรหิำร ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ 
อยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

2) มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำย เงื่อนไข 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบับรษิทั  

3) ดแูลกำรด ำเนินกจิกำร ใหเ้ป็นไปตำมแนวนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร  

4) พิจำรณำเสนอแก้ไข  ปรับปรุง  ระเบียบปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำรเพือ่พจิำรณำอนุมตั ิ

5) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย  

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรอื
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิัททีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวโดย
เรื่องดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้
เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึ่ งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด นอกจำกนี้ กำรมอบหมำย
อ ำนำจดงักล่ำวต้องจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมกำรบรหิำรในรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ชดัเจน และมกีำรระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ ำนำจและระยะเวลำกำรมอบอ ำนำจไวอ้ยำ่งชดัเจน 

9.2.2.4 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ขอบเขต หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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1) ดูแล บรหิำร ด ำเนินงำน และปฏบิตังิำนประจ ำตำมปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย รวมทัง้ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัโดยรวม ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบั ตลอดจน
ระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ภำยใตก้รอบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และขอบเขต
อ ำนำจซึง่คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนด 

2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เสนอแนะทำงเลอืกและกลยุทธ์ทีส่อดคล้อง
กบันโยบำยต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

3) จดัท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกจิ แผนธุรกจิ กำรลงทุนขยำยกจิกำร กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรประชำสมัพนัธ์ รำยงำน
ประจ ำปี งบประมำณประจ ำปีของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้กลุ่มบรษิทัที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจ และก ำหนดอ ำนำจกำรบริหำรงำนเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร  และ/หรือ
คณะกรรมกำรบรษิทั  

4) ตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย รวมทัง้บรษิทัร่วมที่เขำ้ไปลงทุนอย่ำงเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ  และเสนอแนะแนวทำงกำร
แกไ้ขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ เพือ่ใหผู้บ้รหิำรและฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตรแ์ละแผนธุรกจิ
ที่วำงไว้ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส 

5) ออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และบนัทกึควำมเขำ้ใจ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยเป็นไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึเพื่อรกัษำระเบยีบวนิยั
ภำยในองคก์ร 

6) เป็นตวัแทนบรษิทัฯ หรอืกลุ่มบรษิทั ตลอดจนมอี ำนำจมอบหมำยบุคคลใดในกำรตดิต่อกบัองค์กร
ภำยนอก ซึง่รวมถงึหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่น ๆ  

7) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร วธิกีำรบรหิำร โดยครอบคลุมถงึรำยละเอยีดในกำรคดัเลอืก กำรพฒันำและ
ฝึกอบรม กำรว่ำจำ้ง กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และเลกิจำ้งพนักงำนของบรษิทัฯ และก ำหนดอตัรำคำ่จำ้ง 
เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวสัดกิำรต่ำง ๆ ส ำหรบัพนักงำน ภำยใต้กรอบและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไว ้

8) มอี ำนำจในกำรแต่งตัง้ และถอดถอน เจำ้หน้ำทีห่รอืพนักงำนของบรษิทัฯ ในต ำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำระดบั
ผูบ้รหิำร 

9) เจรจำ และเขำ้ท ำสญัญำ และ/หรอื ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ภำยใน
อ ำนำจและวงเงนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั
แลว้ 

10) มอี ำนำจอนุมตักิำรใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิี่
ไดร้บักำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เชน่ กำรจดัซือ้ทรพัยส์นิ กำรกูย้มืเงนิ กำรขอ
สนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิ กำรใชจ้่ำยเงนิลงทุนที่ส ำคญั และกำรท ำรำยกำรอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ ซึง่อ ำนำจกำรอนุมตัดิงักล่ำวจะเป็นกำรอนุมตัริำยกำรปกตทิัว่ไปทำงกำรคำ้  
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11) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) หรือผู้รบัมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร (CEO) หรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดส้่วนเสยี
หรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร (CEO) ไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
ธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขกำรคำ้ปกตซิึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 
 
9.3 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

9.3.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยเป็นประจ ำทุกปี โดยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิเป็น 2 รูปแบบ 
คือ กำรประเมินผลทัง้คณะ (As a Whole) และกำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล  (Self-Assessment) ส่วน
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ ไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิรูปแบบเดยีว คอื 
กำรประเมนิผลทัง้คณะ (As a Whole) เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ร่วมกนัพจิำรณำผลงำนของทัง้คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย และปัญหำในกำรปฏบิตังิำน เพื่อกำรปรบัปรุงแก้ไขกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ
มำกขึน้ โดยกระบวนกำรในกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยนัน้ เลขำนุกำร
บรษิทัฯ และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยจะจดัส่งแบบประเมนิ ให้กรรมกำรทุกท่ำนท ำกำรประเมนิและส่งกลบั
มำยงัเลขำนุกำรบรษิทัฯ และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อท ำกำรประมวลผลและสรุปผลคะแนนรำยงำนต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ทรำบ 
 
   หวัขอ้หลกัในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน สำมำรถสุรปไดด้งันี้ 

 
การประเมินตนเองแบบทัง้คณะ 

การประเมินตนเองแบบ
รายบุคคล 

 คณะกรรมกำร

บรษิทั 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร

บรหิำร 

คณะกรรมกำร

บรษิทั 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

1) โครงสรำ้งและ

คุณสมบตัขิอง

คณะกรรมกำร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2) กำรประชุม

คณะกรรมกำร 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3) บทบำท หน้ำที ่

และควำม

รบัผดิชอบของ

คณะกรรมกำร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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4) เรือ่งอื่นๆ เชน่ 
ควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่ง
คณะกรรมกำรและ
กำรพฒันำตนเอง
ของกรรมกำรและ
กำรพฒันำผูบ้รหิำร 

✓      

 

9.3.2 ผลการประเมิน 

ในปี 2563 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เป็นดงันี้ 

(1)  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ใน
ระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้คดิเป็นรอ้ยละ 97.92 และผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน แบบรายบุคคล ใน
ภำพรวมทุกหวัขอ้อยูใ่นระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 98.73 

(2)  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหวัขอ้อยูใ่น
ระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้คดิเป็นรอ้ยละ 91.25 และผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน แบบรายบุคคล ใน
ภำพรวมทุกหวัขอ้อยูใ่นระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 95.45 

(3)  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน แบบรายคณะ ใน
ภำพรวมทุกหวัขอ้อยูใ่นระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 96.05 

(4)  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรหิำร แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ใน
ระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 94.44 

 

9.4  อ านาจอนุมติั 

9.4.1 อ านาจอนุมติัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอี ำนำจอนุมตัเิรื่องต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่
ก ำหนดโดยกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรทบทวน
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกปี และแกไ้ขแผนงำน งบประมำณประจ ำปี แผนกำรลงทุน ค่ำใชจ้่ำยกำรลงทุน
รำยครัง้ รวมทัง้งบประมำณคำ่ใชจ้่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้กำรอนุมตัริำยกำรระหว่ำงกนัทีส่ ำคญั ในขณะทีผู่บ้รหิำรมหีน้ำทีบ่รหิำรกจิกำรงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย และอนุมตัธิุรกรรมทีอ่ยูใ่นงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

 
9.5 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีต่ดิตำมและก ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของ
บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม (โดยอนุโลม) ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บรษิทัฯ ก ำหนด กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่ำทีไ่ม่
ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น  
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2) คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีแ่ต่งตัง้ผูแ้ทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยและ /หรอื
บรษิทัร่วมอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 
และมรีะเบียบปฏิบตัิหรอืข้อก ำหนดที่ท ำให้กำรส่งบุคคลดงักล่ำวจะต้องได้รบัมติเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูแ้ทนที่ได้รบั
กำรแต่งตัง้เข้ำไปเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยนัน้ไว้อย่ ำงชดัเจนและที่มีผลให้กำร
พจิำรณำของกรรมกำรและผู้บรหิำรดงักล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทย่อยในเรื่อง
ส ำคญัต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทก่อน เว้นแต่จะมขี้อจ ำกดัตำม
กฎหมำยอื่นหรอืเงื่อนไขกำรร่วมทุนกบัภำครฐั หรอืกรณีอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยจะก ำหนด ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม ขำ้งต้นทีไ่ดร้บักำร
แต่งตัง้หรอืเสนอชื่อตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิบทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผิดชอบตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั  

3) คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่ด ำเนินกำรให้บรษิัทย่อยและ /หรอืบริษัทร่วมมรีะบบควบคุมภำยใน 
ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และระบบป้องกนักำรทุจรติ รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรในกำรตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมอย่ำงมปีระสทิธภิำพและสม ่ำเสมอ และรดักุมเพยีงพอ
ทีท่ ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจะเป็นไปตำมแผนงำน 
งบประมำณ นโยบำยของบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีอง
บรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ได้อย่ำงแท้จรงิและต่อเนื่อง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิัทยงัมหีน้ำที่ในกำร
ตดิตำมดูแลใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วมปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

4) คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำที่ดูแลตดิตำมให้บรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญั 
เช่น ขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญั และรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคญัซึ่งมไิดเ้ป็นรำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย
และ/หรอืบรษิัทร่วม เป็นต้น ทัง้นี้ กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะต้องให้ขอ้มูลเพยีงพอ ครบถ้วน 
ถูกต้อง และภำยในระยะเวลำที่บริษัทฯ ก ำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง  

5) ในกรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอื
รำยกำรเกี่ยวกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว้
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ประกำศ
ดงักล่ำวก ำหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ก่อนเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้อง
ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีป่ระกำศดงักล่ำวก ำหนดเชน่เดยีวกบักรณีที่บรษิทัฯ เป็นผูท้ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเอง 
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6) ทัง้นี้ รำยกำรประเภทดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ ใหบ้รษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยพจิำรณำขนำดของรำยกำรเทยีบกบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 

กรรมกำรบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมอี ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อย
และ/หรอืบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วม ตลอดจนมติ
ของทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัรว่ม ดว้ย
ควำมซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วม กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร
และผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ ใหม้ขีอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ก ำหนด โดยทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมดีุลพนิิจในกำรพจิำรณำ และออกเสยีงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วมในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทัว่ไป และกำรด ำเนินธุรกจิ
ตำมปกติของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมได้ตำมที่กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อยและ /หรอืบรษิัทร่วมจะ
เหน็สมควร เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม และผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้  

1)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และเป็นไปตำมแผนงำน งบประมำณ และนโยบำยของบรษิทัฯ  

2)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วม ต้องเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญั เช่น ขอ้มูล
เกี่ยวกบัฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัและรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญัและรำยกำรอื่น
ใดทีส่ ำคญัซึง่มไิดเ้ป็นรำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วมใหแ้ก่บรษิทัฯ ทรำบโดยเพยีงพอ ครบถว้น 
ถูกต้องและภำยในระยะเวลำทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดโดยอนุโลม อนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยพจิำรณำกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญัและรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคญัซึง่มไิดเ้ป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย โดยน ำประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

3)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยตอ้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง้1ต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัและบรษิัทย่อย และ/หรอืเลขำนุกำรบรษิทั ใหท้รำบถงึควำมสมัพนัธ์และ
กำรท ำธุรกรรมกบับรษิทัย่อยหรอืบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งกำร
ท ำรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัย่อยหรอืบรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยมี
หน้ำที่แจ้งเรื่องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรของบริษัททรำบภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจหรอือนุมตัใิด ๆ ซึ่งกำรพจิำรณำนัน้จะค ำนึงถงึประโยชน์โดยรวมของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัฯ เป็นส ำคญั  

 
1  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการ

ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 นิยาม “บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ว่า (1) กรรมการหรอืผูบ้รหิาร (2) ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ (3) ผูม้อี านาจควบคุม (4) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบั
บุคคลตาม (1) (2) หรอื (3) ซึ่งไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร (5) นิตบิุคคลใด ๆ ทีบุ่คคลตาม (1) (2) 
หรอื (3) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมสี่วนไดเ้สยีอื่นใด ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มอยา่งมนียัส าคญั 
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ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมตอ้งไมม่สี่วนร่วมอนุมตัใินเรื่องทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยี
หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์นัน้ดว้ย  

อนึ่ง กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมไดร้บัประโยชน์ทำงกำรเงนิอื่นนอกเหนือจำกทีพ่งึไดต้ำมปกต ิหรอืเป็นเหตุใหบ้รษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมหรอื
บรษิทัฯ ไดร้บัควำมเสยีหำย ใหส้นันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำที่ขดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิัท
รว่มหรอืบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 

(ก)  กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัย่อยกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทั
ยอ่ย โดยมไิดเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  

(ข)  กำรใช้ประโยชน์ขอ้มูลของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมที่ล่วงรู้มำเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้  

(ค)  กำรใชท้รพัยส์นิหรอืโอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ในลกัษณะเดยีวกนั
กบัที่บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืบรษิัทร่วมกระท ำและเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏิบตัิ
ทัว่ไปตำมที่คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ประกำศก ำหนด  

4)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกจิ กำร
ขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นต่อบรษิทัฯ ผ่ำนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำเดอืน และเขำ้ชีแ้จงหรอืน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำกรณีดงักล่ำวในกรณีทีบ่รษิทัฯ รอ้งขอ  

5)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมตอ้งน ำส่งขอ้มลูหรอืเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรด ำเนินงำนใหก้บับรษิทัฯ เมือ่ไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม  

6)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมต้องชี้แจงหรอืน ำส่งเอกสำรประกอบแก่
บรษิทัฯ ในกรณีทีบ่รษิทัตรวจพบประเดน็ทีม่นียัส ำคญัใด ๆ 

7)  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ลูกจำ้งหรอืผูร้บัมอบหมำยของบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม รวมถงึคู่
สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำวต้องไม่ใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิัทฯ หรอืบรษิทัย่อยและ/หรอื
บรษิทัร่วม ทัง้ทีไ่ดม้ำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำทีห่รอืในทำงอื่นใด ทีม่หีรอือำจจะมผีลกระทบเป็นนัยส ำคญัต่อบรษิทั ฯ 
หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับ
ผลตอบแทนหรอืไมก่ต็ำม  

8)  กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัย่อย จะกระท ำธุรกรรมกบับรษิทัย่อย
ไดต้่อเมื่อธุรกรรมดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัย่อย และ/หรอืคณะกรรมกำรของบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัย่อย และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ตำมแต่ขนำดรำยกำรทีค่ ำนวณไดโ้ดยน ำตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดในประกำศรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดมำใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นกำรท ำ
ธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ (แลว้แต่กรณี) และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั  หรอืเป็นไปตำมหลกักำรที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้  

9)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม ต้องจดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยใน ที่
เหมำะสม มปีระสทิธิภำพและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนักำรทุจรติที่อำจเกิดขึ้นในบรษิัทย่อยและ /หรอืบรษิัทร่วม 
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รวมทัง้ควรใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจดัใหม้รีะบบงำนทีช่ดัเจน เพื่อแสดงไดว้่ำ บรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วม 
มีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล กำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่องและ
น่ำเชื่อถอื และมชี่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม 
ในกำรตดิตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมกบักรรมกำร
หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมและกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  นอกจำกนี้ ตอ้งจดัใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมกีลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบริษทั
ย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมอย่ำงต่อเนื่อง โดยใหท้มีงำนผูต้รวจสอบภำยในและกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึ
ขอ้มูลไดโ้ดยตรง และใหม้กีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั ฯ ทรำบ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่มมกีำรปฏบิตัติำมระบบงำนทีจ่ดัท ำไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

ทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหก้รณีดงัต่อไปนี้ ของบรษิทั
ย่อยตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) 
ก่อนทีจ่ะไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) 

- เรื่องที่จะต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

(1) กรณีที่บรษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของ ACE หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็น
กรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่รษิทัย่อยจะท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของ 
ACE โดยน ำหลักเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่เกณฑ์ต้องได้รบักำร
พจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE  

(2) กำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจด
ทะเบยีนและ/หรอืทุนช ำระแลว้ของบรษิทัย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของ
ผูถ้อืหุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัอนัเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุ้นของ 
ACE และ/หรือกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ ACE ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในที่
ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดใน
กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทัย่อย อนัมผีลท ำให้ ACE ไม่มอี ำนำจควบคุมบรษิทันัน้ ทัง้นี้ 
ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มือ่ค ำนวณขนำดรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของ ACE แลว้ อยูใ่นเกณฑ์
ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ  ACE โดยน ำหลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณขนำดของรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่เกี่ยวข้องของ  คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) มำ
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

(3) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ เฉพำะเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดกจิกำรของบรษิทั
ย่อยทีจ่ะเลกินัน้เปรยีบเทยีบกบัขนำดของ ACE โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของ
รำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดย
อนุโลมแลว้ อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE 
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(4) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย และเป็นรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อ
บรษิัทย่อยอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรที่บรษิทั
ย่อยเขำ้ท ำรำยกำรเปรียบเทยีบกบัขนำดของ ACE โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำด
ของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดย
อนุโลมแลว้ อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE 

(5) กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่่งผลกระทบต่อสทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัยอ่ย และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

- เรือ่งทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

(1) กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยอย่ำงน้อยตำม
สดัส่วนกำรถอืหุ้นของ ACE ในบรษิทัย่อย โดยให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรที่ ACE แต่งตัง้
หรอืเสนอชื่อมดีุลยพนิิจในกำรพจิำรณำออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท
ยอ่ยในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปและกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัย่อย
ไดต้ำมแต่ทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรรำยดงักล่ำวจะเหน็สมควรเพื่อประโยชน์สงูสุดของ ACE 
และบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้เวน้แต่เรื่องทีก่ ำหนดไว้ใหต้้องไดร้บักำรพจิำรณำและ
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE 

 ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ ตอ้งเป็นบุคคลทีม่รีำยชื่ออยู่

ในระบบขอ้มลูรำยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(White List) และมี

คุณสมบตัิ บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 

ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย์ ว่ำดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้่ำงใจของกรรมกำรและ

ผูบ้รหิำรของบรษิทัยอ่ย 

(2) กำรพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี และเงนิปันผลระหว่ำงกำล (หำกม)ี ของบรษิทัย่อย 
เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทัง้ปีไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน
งบประมำณรวมประจ ำปีของแต่ละบรษิทัยอ่ย  

(3) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัยอ่ย เวน้แต่เป็นกรณีดงันี้  

1. กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้  ซึ่งเป็นไป

ตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นงบประมำณประจ ำปีรวมของแต่ละบรษิทัยอ่ย และ/หรอื  

2. กำรแก้ไขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มนีัยส ำคญั ซึ่งต้องได้รบักำรอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อืหุน้

ของ ACE  

(4) กำรพจิำรณำอนุมตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิทัยอ่ย เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อื

อ ำนำจอนุมตัแิละด ำเนินกำรของบรษิทัยอ่ย  

(5) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย เฉพำะกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่ำวไมไ่ดอ้ยูใ่นสงักดัส ำนัก

งำนสอบบญัชทีีเ่ป็นสมำชกิประเภทเตม็รูปแบบ (Full Member) ในเครอืข่ำยเดยีวกนักบัผูส้อบ
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บญัชขีอง ACE ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีอง ACE ทีผู่ส้อบบญัชขีอง

บรษิทัยอ่ยจะตอ้งสงักดัส ำนกังำนสอบบญัชใีนเครอืขำ่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีอง ACE 

(6)  กำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทย่อยและกำรจดัสรรหุ้น รวมทัง้กำรลดทุนจด

ทะเบยีน และ/หรอืทุนช ำระแลว้ของบรษิทัย่อยซึง่ไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อื

หุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของ ACE และ/หรอื กำรใชส้ทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนของ ACE ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่ำ

ทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 (สบิ) ของทุนช ำระแล้วของบรษิัทย่อยหรอืจ ำนวนเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) นัน้ เวน้แต่เป็นกรณีทีอ่ยู่ในแผนธุรกจิหรอืงบประมำณ

ประจ ำปีของบรษิทัยอ่ยซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัของ ACE แลว้  

(7)  รำยกำรตัง้แต่ข้อ ก. ถึงขอ้ ง. ของขอ้นี้เป็นรำยกำรที่ถือว่ำมสีำระส ำคญั และหำกเข้ำท ำ
รำยกำรจะมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
ย่อย ดงันัน้ ก่อนที่จะมกีำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทย่อย และกรรมกำรซึ่ง ACE 
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในบรษิัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดงักล่ำว
จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของ ACE เกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำวเสยีก่อน ทัง้นี้ 
ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดรำยกำรทีบ่รษิทัยอ่ยจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำด
ของ ACE โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่
เกีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบักำรพจิำรณำอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร ACE ซึง่รำยกำรดงัต่อไปนี้  

ก. กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ ACE หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย ซึ่งรวมถงึ
แต่ไมจ่ ำกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึกำรสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ตี่อผูท้ีก่่อควำม
เสยีหำยแก่บรษิทัย่อย 

(2) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรทัง้หมดหรอืแต่บำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(3) กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัยอ่ย 

(4) กำรเขำ้ท ำ แก้ไข หรอืเลกิสญัญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมด

หรอืบำงส่วนที่ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบรษิัทย่อย 

หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก ำไร

ขำดทุนกนั  

(5) กำรเช่ำหรอืให้เช่ำซื้อกจิกำรหรอืทรพัย์สนิของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรอืบำงส่วนที่

ส ำคญั  

ข. กำรกูย้มืเงนิ กำรใหกู้ย้มืเงนิ กำรใหส้นิเชื่อ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิตกิรรมผกูพนับรษิทั
ย่อยให้ต้องรบัภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินใน
ลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นกำรกู้ยมืเงนิ
ระหวำ่ง ACE และบรษิทัยอ่ย หรอื ระหวำ่งบรษิทัยอ่ยและบรษิทัยอ่ยอื่นของ ACE  
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ค. กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัยอ่ย 

ง. รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย และเป็นรำยกำรทีม่ผีลกระทบ
ต่อบรษิทัยอ่ยอยำ่งมนียัส ำคญั 

อนึ่ง ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่มขำ้งตน้ 

ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัยอ่ย และมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตั ิทัง้ก่อน

และภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตรำบเท่ำทีบ่รษิทัฯ ยงัคง

สถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบรษิทัฯ ยงัมอี ำนำจควบคุมกจิกำรใน

บรษิทัย่อย ทัง้นี้ ค ำนิยำมของอ ำนำจควบคุมกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

9.6 นโยบายการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไข
เพิม่เตมิ)  

2) ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ จดัท ำ
และเปิดเผยรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และ
บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส ำเนำรำยงำนนี้ใหแ้ก่เลขำนุกำรบรษิทัในวนัเดยีวกนักบัที่
ส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

3) ก ำหนดใหก้รรมกำร กรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
เป็นตน้ ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูล
ภำยในจะต้องปฏิบตัิตำมระเบยีบปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้ในข้อ 4. อย่ำงเคร่งครดั โดยที่ “ข้อมูลภายใน” 
หมำยถึง ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งมผีลหรอือำจมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ของ
บริษัท และเป็นข้อเท็จจริงที่ยงัไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชน ทัง้นี้  ตัวอย่ำงของเหตุกำรณ์หรือ
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นขอ้มลูภำยใน เชน่ 

(ก)  กำรรว่มทุน กำรรวมกจิกำร หรอืกำรไดม้ำซึง่กจิกำร 

(ข)  กำรประกำศจ่ำย หรอืไมจ่่ำยเงนิปันผล หรอืกำรประกำศผลก ำไรหรอืขำดทุน 

(ค)  กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไว ้กำรจ่ำยหุน้ปันผล 

(ง)  กำรไดม้ำหรอืสญูเสยีสญัญำทำงกำรคำ้ทีส่ ำคญั 

(จ)  กำรออกผลติภณัฑ์ใหม่ทีส่ ำคญั กำรพฒันำทีส่ ำคญัเกี่ยวกบัทรพัยำกร เทคโนโลย ีผลติภณัฑ์ และ

ตลำด หรอืกำรคน้พบทีส่ ำคญัเกีย่วกบัทรพัยำกรธรรมชำต ิ

(ฉ)  กำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจในกำรควบคุมหรอืกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

(ช)  กำรเรยีกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์
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(ซ)  กำรกูย้มืเงนิในจ ำนวนทีม่นียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

(ฌ)  กำรออกหุน้เพิม่ทุนในจ ำนวนทีม่นียัส ำคญั โดยเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนหรอืบุคคลใด ๆ 

(ญ)  ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีส่ ำคญั 

(ฎ)  กำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั 

(ฏ)  กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในโครงกำรจ่ำยลงทุน 

(ฐ)  กำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
(ฑ)  ขอ้พพิำททีส่ ำคญัเกีย่วกบัแรงงำน ผูร้บัเหมำชว่ง ผูข้ำยสนิคำ้ใหบ้รษิทั 

(ฒ)  กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น 

(ณ)  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 
4) หำ้มมใิห ้กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

เป็นต้น ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูล
ภำยใน ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในชว่งก ำหนดเวลำดงัต่อไปนี้ 

4.1. นับแต่วันที่ได้ร ับทรำบข้อมูลภำยใน จนถึงวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลภำยในดังกล่ำวต่อ
สำธำรณชน ตำมแนวปฏบิตัขิองประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงปฏบิตัิ
เกีย่วกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน วนัที ่30 เมษำยน 2536 และในชว่งเวลำ 24 
ชัว่โมงภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูภำยในดงักล่ำวต่อสำธำรณชนแลว้ 

4.2. นับแต่วนัสุดท้ำยของแต่ละไตรมำสหรอืวนัสิ้นสุดของรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิัทฯ (แล้วแต่
กรณี) จนถึงวนัที่บรษิัทได้เปิดเผยงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชดีงักล่ำวของบรษิัทต่อ
สำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่บรษิัทได้เปิดเผยงบกำรเงนิส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชดีงักล่ำวของบรษิทัต่อสำธำรณชนแลว้ 

นอกจำกนี้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภำยในดงักล่ำวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่นทรำบจนกว่ำจะไดม้ี
กำรแจง้ขอ้มูลนัน้ต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ หำกมกีำรกระท ำอนัฝ่ำฝืนระเบยีบปฏบิตัิ
ดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จะถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคบักำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยจะ
พจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตัง้แต่ กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นหนังสอื กำรภำคทณัฑ ์
ตลอดจนกำรเลกิจำ้งใหพ้น้สภำพกำรเป็นพนกังำน 

 
9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

9.7.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

กลุ่มบรษิัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั และบรษิัท ทีพี
ดบับลวิ ออดทิ แอนด ์แอ๊ดไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ำกดั ในฐำนะผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยค่ำตอบแทนส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และงวดบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทน 
จากการสอบบญัชี 

ส าหรบังวดบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
(บาท) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(บาท) 

บรษิทัฯ 2,850,000 2,190,000 
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ค่าตอบแทน 
จากการสอบบญัชี 

ส าหรบังวดบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
(บาท) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(บาท) 

บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยโดยออ้ม 16,217,500 11,862,000 
รวม 19,067,500 14,052,000 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส ำนักงำนทีผู่ส้อบบญัชสีงักดัขำ้งตน้ ไม่เป็นบุคคลหรอื
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

9.7.2  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ส ำหรบังวดบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ ไมม่คีำ่บรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) 
 

9.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

9.8.1 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ ปฏิบติั 

 บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่มีำโดยตลอด โดยในปี 
2563 บรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีส่ ำคญัดงันี้ 

 (1)  กำรส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้นด้วยกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบยีบวำระกำรประชุมส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2564 เป็นกำรล่วงหน้ำตัง้แต่วนัที่ 4 
ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564  

 (2)  กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัดว้ยกำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเสนอชื่อบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมำะสมเพือ่รบักำรพจิำรณำแต่งตัง้จำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2564 ใหเ้ป็นกรรมกำร
บรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564  

 (3) กำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำร โดยในปี 2563 กรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรไดเ้ขำ้ร่วม
กำรอบรมสมัมนำในหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้โดยสถำบนัภำยนอกดงัต่อไปนี้  

 - นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำหลกัสูตรวทิยำกำรกำรจดักำรส ำหรบันักบรหิำรระดบัสงู 
(วบส.) รุน่ที ่6 จดัโดยคณะรฐัประศำสนศำสตร ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
 
9.8.2 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ ยงัมิได้ปฏิบติัหรือยงัปฏิบติัไม่ครบถ้วน 

ข้อท่ียงัมิได้ปฏิบติัให้ครบถ้วน เหตผุล 

กำรพัฒนำกรรมกำรบริษัทฯ และ
ผูบ้รหิำรทัง้หมด ดว้ยกำรส่งเสรมิและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้เข้ำร่วมกำร
อบรมสัมมนำที่จัดขึ้นโดยสถำบัน
ภำยนอก 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่อำจด ำเนินกำรใหก้รรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรเขำ้ร่วม
กำรอบรมสัมมนำที่จัดขึ้นโดยสถำบันภำยนอกได้อย่ำงเต็มที่ โดย
ด ำเนินกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรบริษัทฯ และ
ผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำได้เพียง 1 รำย จ ำนวน 1 หลักสูตร 
เท่ำนัน้ เนื่องจำกบรษิทัฯ เลง็เหน็ควำมส ำคญัในดำ้นควำมปลอดภยัและลด
ควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้จำกกำรแพรร่ะบำดดงักล่ำว 

 


