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สารจากประธานกรรมการบริษทั 

 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัท่ีจะ

น ามาซ่ึงความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และมีความเช่ือมัน่วา่กระบวนการจดัการท่ีดีมีมาตรฐานสากลจะเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและท าให้บริษทัเป็นท่ียอมรับมากข้ึน ควบคู่กบัการบริหารจดัการความ

เส่ียง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม มีกลไกควบคุมและถ่วงดุลอ านาจ เพื่อให้การ

บริหารงานเป็นอยา่งโปรงใส่ตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาปรับปรุงและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้สอดคล้อง

เป็นไปในแนวทางเดียวกบั “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2560)”   

เพื่อเป็นหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ให้ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีสร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน และให้ความสําคญักบัการมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบความ

ประพฤติท่ีสะทอ้นถึงคุณค่าขององค์กร โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้บุคลากรทุกระดบัไดมี้การพฒันาตนเอง

สาํนึกในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถึงพร้อมซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายในการสร้างความมัง่คง ความเจริญเติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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1. หลกัการในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม ดาํเนิน
ธุรกิจตามหลกัจริยธรรมในทุกดา้น และมุ่งมัน่สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จตามท่ีไดร้ะบุอยูใ่นวสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม รวมทั้งกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัไวใ้น “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” และ “นโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี” เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร พึงยึดถือและ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความมัง่คงและความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ร 

วสัิยทัศน์: ผูน้าํตลาดของผูใ้หบ้ริการผลิตช้ินส่วนพลาสติกรถยนต ์และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง
คุณภาพ และบริการโดยใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

พนัธกจิ: 1. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นคุณภาพและบริการ 
 2. เพิ่มโอกาสการขยายตวัทางธุรกิจ 
 3. ปรับปรุงระบบการบริหารการจดัการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ ใหเ้ป็นสากล 
 4. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร และใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 5. มีการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก 
 6. เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และความสัมพนัธ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (พนกังาน, คู่คา้,  
      ผูถื้อหุน้ และชุมชน ฯลฯ) 

อุดมการณ์: 1. ตั้งมัน่ในความเป็นธรรม 
 2. มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 
 3. เช่ือมัน่ในคุณค่าของคน 
 4. ถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคม 

ค่านิยม: ชดัเจน ความเขา้ใจในเร่ืองการทาํงานอยา่งชดัเจน ถ่องแท ้
 สอนงาน มีการสอนงานเพื่อใหก้ารทาํงาน แบบพี่สอนนอ้ง อาจารยส์องลูกศิษย ์เพื่อน

สอนเพื่อน เพื่อใหทุ้กคนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งคล่องตวัในทุกกิจกรรม OJT 
 กดัไม่ปล่อย การทาํงานดว้ยความุ่งมัน่ ท่ีจะพิชิตปัญหา เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเดิมอีก 

 ยกระดบั การพฒันาทางความคิด ความสามารถโดยปรับพื้นฐานของตนเอง และในทีม
เพื่อสร้างมาตรฐาน และยกระดบัขององคก์ร 

 มืออาชีพ โดยเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และคอยสังเกตความเป็นไป
ของวงการธุรกิจท่ีทาํอยู ่เพื่อเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นตลอดเวลา อยา่งไม่หยดุน่ิง 

 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปรับปรุงคร้ังท่ี 8 ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2564                                                                 2 

 

2. หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
2.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทัได้จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัการและแนวปฏิบติัของหลกัาร
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ติดตามดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการทบทวน
ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย และถูกต้องเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
 
2.2 แนวปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี   
หลกัปฏิบัติ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสร้างคุณค่า 
ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

1.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํองค์กรท่ีตอ้งกาํกบั
ดูแลให้บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีดี มีการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากร
สาํคญัใหบ้รรลุตามเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

1.2 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย อาทิ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายบริหารความเส่ียง ฯลฯ ท่ีแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการ
ดาํเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และ
พนกังานทุกระดบั รับทราบและยดึถือปฏิบติั  

1.3 คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ   
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร ดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้  

1.4 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย แบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบกนัอย่างชดัเจนบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรจดัทาํเป็นกฏบตัร เพื่อใช้อา้งอิงในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการทุกท่าน 
 
หลกัปฏิบัติ 2 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยืน 

2.1 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจน เหมาะสมในการกาํหนดเป็น
แผนการดาํเนินธุรกิจ ส่ือสารใหทุ้กคนในบริษทัขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บักิจการและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

2.2 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลใหก้ารจดัทาํกลยทุธ์และแผนงานประจาํปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยกาํกบัดูแลใหมี้การวิเคราะห์และคาํนึงสภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงของปัจจยัและความเส่ียง
ท่ีอาจมีผลกระทบกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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2.3 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และนาํนวตักรรม เทคโนโลยมีา
ใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสีย โดยยงัคงอยู่บน
พื้นฐานของความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

2.4 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลให้มีการจดัสรรทรัพยากร และควบคุมการดาํเนินงานให้เหมาะสม 
และติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจาํปี 
 
หลกัปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล   

3.1 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ี
กาํหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบติหลากหลาย ท่ีมีความสามารถและ
ประสบการณ์เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษทั มีความรู้หลากหลาย เช่น ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของ
องค์กร ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเงินและบญัชี ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ และทกัษะความชาํนาญงาน
แม่พิมพ ์ตลอดจนความหลากหลายทั้งดา้นอาย ุและเพศ เป็นตน้ 

3.1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนอยา่งน้อย 5 คน แต่งตั้งโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
หรือท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น และคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธาน กรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

3.1.3 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

คุณสมบัติ (นิยาม) กรรมการอสิระ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
* บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ข้อนีเ้ข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงได้   

         ก าหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกนิร้อยละ 1 
(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจา้ง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจาํ/ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคล 
ท่ีมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอ่ืนในท่ีทาํ
ใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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(5) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(6) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติั (1) - (6) อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจ

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

3.1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองค์ประกอบของกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนปีท่ี
ดาํรงตาํแหน่ง การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน เปิดเผยไวใ้น แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

3.1.5 คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ  ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ รวมทั้งเป็นผูท่ี้ประกอบดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศ
เวลาให้กบับริษทัไดอ้ย่างเพียงพอ เพื่อปฎิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั โดยมีการจดัทาํตารางองคป์ระกอบความรู้ความชาํนาญของกรรมการ 
(skills matrix) 

3.2 คณะกรรมการบริษทั ได้เลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษทั และดูแลให้มัน่ใจว่า
องคป์ระกอบและการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ  

3.2.1 ประธานกรรมการบริษทัเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2 บริษัทกาํหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทาํงานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งอิสระ 
3.2.3 ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูน้ําของคณะกรรมการบริษทั และมีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ี

แบ่งแยกอาํนาจออกจากกนัอยา่งชดัเจน คือ 

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าทีอ่ย่างน้อยครอบคลุม ดังนี ้ 
(1) กาํกบั ติดตาม ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) การดูแลใหม้ัน่ใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี 

จริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(3) หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ พิจารณากาํหนดวาระการประชุม และมีมาตรการดูแลให้เร่ือง

สาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4) ไดจ้ดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และมีเวลามากพอท่ีกรรมการทุกคนจะ

อภิปรายประเด็นสําคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอย่างอิสระ
และเตม็ท่ี 

(5) เป็นผูเ้รียกประชุม และดาํเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระอยา่งครบถว้น 
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(6) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กํากับดูแลให้เป็นไปตามวาระ ข้อบังคบัของบริษัท และ
กฏหมาย โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และ
ดูแลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส    

(7) กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษทั 
(9) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการท่ีดี และต่อต้าน

คอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณธุรกิจ 
(10) กาํกบัดูแลให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ให้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายหลกัของบริษทั    
(11) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษทัดว้ยกนั และระหว่างคณะกรรมการกบั

ฝ่ายจดัการ 

กรรมการผู้จัดการ มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจดัการ เพื่อให้
บรรลุตามนโยบายและแผนกลยทุธ์ของบริษทัท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยครอบคลุม ดงัต่อไปน้ี 

(1) จัดทํานโยบาย กลยุทธ์  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัท เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(2) ดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทั
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

(3) รายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส เปรียบเทียบกบัแผนและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการ
บริษทัรับทราบ พร้อมขอ้เสนอแนะและวธีิการแกไ้ข 

(4) เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

3.2.4 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหก้รรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 
ตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั
ต่อเน่ืองได ้

3.2.5 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือสําคญัของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส 
และติดตามประเมินผลการดาํเนินใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด มีคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 

(1) คณะกรรมการบริหาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
(4) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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3.2.6 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทุกชุด จาํนวนคร้ังของการประชุมและ
จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมาและรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

3.2.7 บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 
(1) ปฏิบติัหน้าท่ี ให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษทั และนโยบายต่างๆ ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ ดว้ยควมรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ไม่มีส่วนไดเ้สีย และไม่กระทาํการใดๆ
ท่ีขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั 

(2) กาํหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณประจาํทุกปี ตลอดจนการ
จดัสรรทรัพยากรสําคญัของบริษัท และติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการนําวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงานและ
งบประมาณของบริษทัไปกาํหนดแผนดาํเนินการเพื่อปฏิบติั 

(3) กาํกบัดูแลให้บริษทัสามารถสร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยืนโดยครอบคลุมถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะ
ยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสามารถปรับตวัไดภ้ายใตก้ารเปล่ียนแปลงต่างๆ 

(4) กาํหนดและจดัทาํนโยบาย อาทิ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
นโยบายบริหารความเส่ียง นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
นโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและส่ิงแวดลอ้ม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เป็นตน้ และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั 

(5) ดาํเนินการใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ 
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) กาํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และแจง้ให้กบัทุกคนในบริษทัทราบ เพื่อเก็บรักษา
ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีล่วงรู้จากการปฏิบติัหน้าท่ี ห้ามนาํไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น รวมถึงงดซ้ือ
ขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 30 วนั และหลงัการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่ง
นอ้ย 1 วนั เพื่อป้องกนัการหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ และมีการติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

(7) กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2522 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2522 ทั้งน้ี
จะตอ้งรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเขา้รับตาํแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงขอ้มูลทุกไตรมาส 
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป  

(8) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการ
เปล่ียนแปลงหลกัทรัพย ์อนัเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน ตามมาตรา 59 แห่งแห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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(9) กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง แจง้การซ้ือขายหุ้นล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนั 
ผา่นเลขานุการบริษทัเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ 

(10) กาํหนดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report  

(11) จดัใหมี้การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีเหมาะสมสะทอ้นถึง 
บทบาทความรับผิดชอบในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัอุตสาหกรรม สอดคล้องกบักลยุทธ์ เป้าหมาย ผลการ
ดาํเนินของบริษทั เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report  

3.2.8 อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั  
(1) อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นเคร่ืองมือสําคญัของคณะกรรมการบริษทัในการ

กาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส ติดตามประเมินผลการดาํเนินให้เป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนด 

(2) อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการจาํนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร และมอบขอบเขตอาํนาจให้
ดาํเนินการตามนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุมติั 

(3) อนุมติัตาม “คู่มืออาํนาจดาํเนินการ” ของบริษทั เช่น อนุมติังบประจาํปี งบประมาณค่าใชจ่้ายการ
ผลิตการขาย การขายทรัพยสิ์นถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกวา่ 1 ลา้นบาท เป็นตน้  

(4) อนุมติังบประมาณโครงการลงทุนของบริษทัและกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

(5) อนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามขอบเขตท่ีกาํหนดโดยกฏหมาย ขอ้บงัคบับริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3.3 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํกบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและ 
ชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้ 

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา เป็นผูท้าํหน้าท่ี
กลัน่กรองสรรหาและคดัเลือกกรรมการเพื่อมาทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง และทาํ
หนา้ท่ีพิจารณาทบทวนโครงสร้าง องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั  

ก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่: คณะกรรมการสรรหา ทาํหน้าท่ีกลั่นกรอง
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามความตอ้งการของบริษทั มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
ภาวะผูน้าํ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ เสนอ 

ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : การแต่งตั้งกรรมการใหม่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และขอ้กาํหนด
ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในการคดัเลือกจะตอ้งมีความชดัเจนมุ่งเนน้ถึงความโปร่งใส  

3.3.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ 
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาทาํหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
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(1) ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทั 

(2) ฐานขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(3) บริษทัท่ีปรึกษานอก 
(4) กรรมการของบริษทัเป็นผูแ้นะนาํ 

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาโครงสร้างและ
อตัราค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ และสามารถจูงใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รให้ดาํเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3.4.1 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีเสนอแนวทางและ
วธีิการในการกาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ 

3.4.2 นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
พิจารณาผลประกอบการของบริษทั โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3.4.3 บริษทักาํหนดนโยบาย วธีิการ หลกัเกณฑ ์และค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทุกรูปแบบในการให ้
ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการแต่ละตาํแหน่ง ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี   

         ทั้งนี ้กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท 

3.4.4 คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหเ้ปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบแต่ละคน ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจาก 
การเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยดว้ย 

3.5 คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรร
เวลาอยา่งเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้ัน่ใจวา่ มีกลไกสนบัสนุนให้กรรมการเขา้ใจบทบบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองครบถว้นและเพียงพอ 

3.5.2 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนของ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ดงัน้ี 

(1) กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียน ท่ีกรรมการของบริษทัไปดาํรงตาํแหน่งไดค้นละ
ไม่เกิน 5 แห่ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report  

(2) กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียน ท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ไดค้นละไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัมิใหล้ดลง และเปิดเผย 
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ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 
(3) คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดนโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของ CEO 

และกรรมการผูจ้ดัการ โดยบริษทัดงักล่าวจะตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั และก่อนการไปดาํรงตาํแหน่ง 
จะตอ้งช้ีแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบ 

3.5.3 กรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ไม่นอ้ยกวา่ 75% ของจาํนวนการประชุม
ท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึนในรอบปี และเปิดเผยจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมของกรรมการบริษทัในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

3.6 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินได้นาํไปใช้สําหรับการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปดว้ย 

3.6.1 กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการ 
ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

3.6.2 กาํหนดใหท้าํการประเมิน 3 แบบ คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ / แบบ 
ประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย / แบบประเมินกรรมการรายบุคคล โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีปรับปรุงมาจากตวัอยา่ง 
การประเมินของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของคณะกรรมการบริษทั  
และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนกระบวนการประเมินและผลการประเมินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/
รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

3.6.3 คณะกรรมการบริษทันาํผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง และใชป้ระกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัดว้ย  

3.7 คณะกรรมการบริษัทได้กาํกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคน
ไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.7.1 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มัน่ใจว่า บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการแนะนําและมี
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
(1)  กาํหนดนโยบายกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เขา้ร่วมประชุมกบักรรมการบริษทัทุกท่าน     

เพื่อรับทราบขอ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นอยา่งเพียงพอก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี  และรับฟังบรรยายสรุปวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
รวมทั้งลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

(2)  กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัเตรียมเอกสารสาํคญัต่างๆ และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งการพาไปเยีย่มชมโรงงาน  

3.7.2 คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การพฒันาอบรมความรู้ใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
(1)  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหมี้การพฒันาและฝึกอบรมใหค้วามรู้ในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจะ    
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เป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมํ่าเสนอของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้ 

(2)  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการ และผูบ้ริหารเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี โดยหลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมสัมมนาอยา่งน้อยจะเป็นหลกัสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซ่ึงได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ 
Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

3.7.3 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการอบรมและพฒันาความรู้ของกรรมการเปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

3.8 คณะกรรมการบริษทัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปดว้ยความ 
เรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น และมีเลขานุการบริษทั ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม 
ต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
3.8.1 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้

กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นการล่วงหนา้ เพื่อท่ีจะสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 
3.8.2 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาจาํนวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เหมาะสมกบั

ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ ซ่ึงจะไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี 
3.8.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย และ

ใชดุ้ลยพินิจไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
3.8.4 กาํหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนประชุม เพื่อใหก้รรมการไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
3.8.5 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเป็น

ผูน้าํเสนอสารสนเทศเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้รับทราบขอ้มูลความคิดเห็น
และมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูง สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ในขณะเดียวกนั
ผูบ้ริหารก็มีโอกาสไดเ้รียนรู้และทาํความเขา้ใจในมุมมองของคณะกรรมการบริษทั 

3.8.6 ในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด กรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมได ้หรือ
ขอให้ฝ่ายจดัการช้ีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจดัหาท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาให้ความเห็น 
โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย 

3.8.7 กาํหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเอง ตามความ
จาํเป็นโดยไม่มีการเขา้ร่วมประชุมของฝ่ายจดัการ 

3.8.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มี ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง 
เป็นประธานในท่ีประชุม 
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3.8.9 จาํนวนองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและมีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บไว ้
สาํหรับใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั 

3.8.10 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีเลขานุการบริษทั เพื่อช่วยให้คาํแนะนาํและสนบัสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละระเบียบปฎิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลให้มีการดาํเนินการตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และรับผิดชอบในการจดัเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้น จดัเก็บ
เอกสารสาํคญัต่างๆ อาทิ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุม รายงานการมีส่วนไดส่้วน
เสียของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั 

3.8.11 เลขานุการบริษทัได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งต่อเน่ือง และไดเ้ปิดเผยบทบาทหนา้ท่ี ประสบการณ์ ขอ้มูลของเลขานุการบริษทัในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report  
 
หลกัปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1 คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการให้มัน่ใจวา่มีการสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รใหไ้ปสู่เป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน เพื่อทาํ
หนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย และหลกัเกณฑว์ธีิการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

4.1.2 คณะกรรมการสรรหา ร่วมหารือกบัประธานกรรมการบริหาร ในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีบริษทักาํหนดในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

4.1.3 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดให้มีการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมของบุคคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการดาํรง
ตาํแหน่งงานหลกัท่ีมีความสาคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืนต่อเน่ือง 

4.1.4 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหมี้การพฒันาและฝึกอบรมใหค้วามรู้ในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.2 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ี 
เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดนโยบายและโครงสร้างเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจ
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานทุกระดบัปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

4.2.2 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาใหค้วามเห็นกบัหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลท่ีเหมาะสม
สําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งมีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานทุกระดบัอย่างเหมาะสม เพื่อให้
พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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4.3 คณะกรรมการบริษทัควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการดาํเนินงานของบริษทั และดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมบริษทั  

4.4 คณะกรรมการบริษทัดูแลและใหก้ารส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงและพนกังานทุกระดบัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และกาํหนดใหจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน เพื่อดูแลใหพ้นกังานมีการออมอยา่งเพียงพอสาํหรับ 
รองรับการเกษียณ 
 
หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัได้ให้ความสําคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ 
ควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 
พร้อมกบัดูแลและติดตามให้ฝ่ายจดัการได้มีการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการทาํงาน รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าใหกิ้จการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

5.2 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มัน่ใจว่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และ
แผนกลยทุธ์ของกิจการ  

5.2.1 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีกลไกท่ีทาํให้มัน่ใจว่า การดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คาํนึงถึง
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

นโยบายและแนวปฎบิัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(1) บริษทักาํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนใน “คู่มือจริยธรรม

ธุรกิจ” และประกาศใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานทุกระดบั ตอ้งยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงไดก้าํหนดบทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบติัตาม และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั 

(2) บริษทักาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ถูกตอ้ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมถึงความมัน่คงและ
การเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยนืต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั 

(3) บริษัทกาํหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม ซ่ึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และ
พิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย มัน่ใจว่า การ
ประกอบธุรกิจของบริษทัไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(4) บริษัทกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการทํางาน โดยเห็น
ความสําคญัในการยกระดบัคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนกังานทุกคน ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และ
ความปลอดภยัในการทาํงาน 

(5) บริษทักาํหนดนโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ในเร่ือง การทาํผดิกฎหมาย ความ 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผดิจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และเผยแพร่หลกัเกณฑ ์และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั 

(6) บริษทักาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ 

(7) บริษทัได้จดัทาํรายงานความย ัง่ยืน เพื่อการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์บริษทั 
และส่งเสริมใหมี้การจดัทาํกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 

5.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความจาํเป็นในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการใช้
ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า และรณรงคก์ารประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งเป็นรูปธรรม โดยยงัคงอยูบ่นพื้นฐานของการ
มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบและสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

5.4 บริษทักาํหนดนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหบ้ริษทัมีกรอบการกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ และนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การสนบัสนุนและพฒันาการดาํเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมทั้งดูแลจดัการบริหาร
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการป้องกนัและรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของระบบและขอ้มูลสารสนเทศ  
 
หลกัปฏิบัติ 6 ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 6.1 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีความเป็นอิสระ 

6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ  
มีคุณสมบบติัและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

6.1.2 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทจดัการให้มีเคร่ืองมือท่ีจะทาํให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.1.4 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพระบบท่ีสําคญั 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.1.5 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลใหมี้การประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและ
ระบบควบคุมบริหารความเส่ียง 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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6.2 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีจะทาํให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2.1 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทาํหน้าท่ีติดตามดูแล และหา
แนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร  

6.2.2 บริษทักาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ท่ีครอบคลุมทั้งองคก์ร และ 
ดูแลใหมี้การทบทวนนโยบายและระเบียบบริหารความเส่ียง ท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใช ้
เป็นกรอบการปฏิบติังานบริหารความเส่ียงของพนกังานทุกระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

6.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณาปัจจยัภายในและภายนอกบริษทั เพื่อระบุความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนมาท าการประเมินจดัล าดบัความเส่ียง เพื่อหาแนวทางป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายนั้น และ
รายงานผลการบริหารควบคุมความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั   

6.3 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งบริษทั 
กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น 
ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน การรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ไวใ้น
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแจง้ให้กบัพนกังานทุกคนในบริษทัทราบ เพื่อป้องกนัการหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
และมีการติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

6.3.3 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ โดยท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั้งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

6.4 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีชัดเจน 
เพื่อใชส่ื้อสารกบักรรมการและพนกังานทุกระดบัให้ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และแต่งตั้งคณะกรรมการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั 

6.5 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรับเร่ืองร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ  
พร้อมกาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเปิดเผยช่องทาง 
ในการแจง้เบาะแสไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั 
 
หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

7.1 คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่างๆ ให้
ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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7.1.1 คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี และจาํนวนท่ีเพียงพอ อาทิ เช่น CFO ผูจ้ดัการทาํบญัชี ฯลฯ  

7.1.2 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล กรณีท่ีเป็นรายงานทางการเงินโดย
พิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัน้ี  

(1) ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
(2) ความเห็นชอบของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบั 

ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการส่ือสารในช่องทางอ่ืนๆ (ถา้มี) 
(3) ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

7.1.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทัต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกบังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี รวมทั้งสนบัสนุนใหบ้ริษทั
จดัทาํบทสรุปคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/
รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

7.1.4 บริษทัเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น และขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งทางตรง
และทางออ้มในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

7.2 คณะกรรมการบริษทัดูแลในเร่ืองความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาํระหน้ี โดยติดตามให้ฝ่ายจดัการทาํการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน เพื่อให้เห็นสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี ถา้เร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีวา่จะเกิดปัญหาจะไดแ้กไ้ขป้องกนัไดใ้นทนัที  

7.3 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั เพื่อมิให้ประสบปัญหา
ทางการเงินหรือมีแนวโน้มวา่จะประสบปัญหา ซ่ึงบริษทัมัน่ใจไดว้า่ กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือกลไก
อ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้โดยคาํนึงถึงสิทธิและความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7.4 บริษทัจดัทาํรายงานความย ัง่ยนื โดยนาํแนวทางการจดัทาํรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ Global  
Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4) มาใช้ในการนําเสนอข้อมูลบางส่วน และมีการจัดเก็บ
ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาใหร้ายงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิง่ข้ึน และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

7.5 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายการส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อให้การส่ือสารและเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไปอยา่งเท่าเทียบกนัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดการ
เปิดเผยข้อมูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และกาํชบัให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการในเร่ืองเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง 
เช่ือถือได ้สมํ่าเสมอ และทนัเวลา โดยยึดถือปฏิบติัมาตลอด เพราะตระหนักดีว่าขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบั
การเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และมอบหมายให ้
นายจุมพล เตชะไกรศรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูล้งทุนรวมทั้งนกัวเิคราะห์ 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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ช่องทางติดต่อกบันกัลงทุนสัมพนัธ์ 
    ท่ีอยู ่ : บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 23 ซอย จนัทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวดัดอน 
      สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทร : (66)2 - 211-3732 
    โทรสาร : (66)2 - 211-4868 
    อีเมล : investor@tkrungthai.com 

7.6 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคญัและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทัเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัและมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงช่วยใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  
 
หลกัปฏิบัติ 8 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

8.1 บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู ้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท และให้
ความสําคญัในการเคารพสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามระเบียบดว้ยความโปร่งใส เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

8.1.1 การปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ 

(1) บริษทัให้ความสําคญักบัการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น และการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิขั้น
พื้นฐาน ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษทั การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของบริษทัอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ี
มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การแกไ้ข 
ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นตน้ 

(2) บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยไดดู้แลผูถื้อหุน้มากกวา่สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 
การให้ขอ้มูลสําคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านเวบ็ไซต์บริษทั การจดัทาํรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่อ
อธิบายผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส เผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(3) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัมีผูถื้อหุ้นรายย่อยจาํนวนมากพอสมควรซ่ึงจะก่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลระหว่างผูถื้อหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยไม่เอ้ือให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงสามารถ
ควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษทัได ้และส่งผลใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่
มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มบริษทั และไม่มีโครงสร้างการถือหุน้แบบปิรามิด 

8.1.2 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

(1) บริษทัไม่การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศ และการ 
จาํกดัโอกาสในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 
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(2) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมตามหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษทักาํหนดเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยประชาสัมพนัธ์ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมทั้งเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดบ์ริษทั 

(3) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษทักาํหนดเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยประชาสัมพนัธ์ให้ผูถื้อหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมทั้งเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดบ์ริษทั 

8.1.3 บริษทัจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อ
หุน้ และระบุวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจ
ในการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวทางเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมอยา่งเพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั 

8.1.4 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งคาํถามผา่นทาง E-Mail: investor@tkrungthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-
212-4864 ทั้งน้ี ไดป้ระกาศหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามไวใ้นเวบ็ไซดบ์ริษทั 

8.2 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่
และรายยอ่ย รวมทั้งนกัลงทุนสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี โดยจดัประชุมในวนัทาํการ 
ณ สถานท่ีท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

8.2.2 คณะกรรมการบริษทัดูแลไม่ใหมี้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมหรือสร้าง 
ภาระใหผู้ถื้อหุ้นเกินไป โดยสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

8.2.3 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อรองรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมอย่าง
เพียงพอ รวมถึงอํานวยความสะดวกในการออกเสียงลงมติ การนับคะแนนและแสดงผล ท่ีไม่ยุ่งยาก มี
ประสิทธิภาพ และค่าใชจ่้ายไม่มากเกินไป 

8.2.4 ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดจ้ดัสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้เหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกราย
มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาํถาม โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั 

8.2.5 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญัในการประชุมผู ้
ถือหุ้นโดยไม่จาํเป็น โดยไม่ได้แจง้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้เวลาในการศึกษา
ขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 
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8.2.6 คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้ง
ตวัแทนจากผูส้อบบญัชี ตอ้งเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังหากไม่ติดภาระกิจสําคญั เพื่อร่วมช้ีแจงขอ้มูลและ
ตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ จากผูถื้อหุน้ 

8.2.7 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ช้ีแจงกฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม และแจง้ต่อท่ีประชุมให้ทราบจาํนวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 

8.2.8 ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล และใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

8.2.9 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ เช่น การทํา
รายการท่ีเก่ียวข้องกัน การทาํรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และจดัให้มีผูท้าํหน้าท่ีอิสระเป็นผู ้
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส  

8.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

8.3.1 บริษัทเปิดเผยมติการลงคะแนน ของการประชุมผู ้ถือหุ้นในแต่ละวาระทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั  

8.3.2 บริษทัจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 
เวบ็ไซตบ์ริษทัภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม  

8.3.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลใหร้ายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบนัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้ประชุม สัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและไม่เขา้
ร่วมประชุม 

(2) วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, งด
ออกเสียง และจาํนวนบตัรเสีย) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 
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3. กฏบัตร 
3.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น และเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององคก์ร ประกอบดว้ย
บุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถหลากหลาย  ซ่ึงมีหน้าท่ีกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายขอ้บงัคบั นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน  
2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้งไม่ 

นอ้ยกวา่ 3 คน 
3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีและถ่วงดุลระหวา่ง 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั กล่าวคือ ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  กรรมการบริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3  ของจาํนวน
กรรมการบริษัททั้ งหมด  ถ้าจาํนวนกรรมการท่ีออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั้นใหพ้ิจารณาจากกรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อยา่งไรกต็าม กรรมการท่ีออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้  

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. อาํนาจหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ี

ของกรรมการ หรือคณะกรรมการในบริษทั (มหาชน) จาํกดั 
2. มีอาํนาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นของคณะกรรมการบริษทั 
3. มีอาํนาจหนา้ท่ีดูแลและกาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายการ

ระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงของบริษทั เป็นตน้ 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณโครงการลงทุนของบริษทัและกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

5. กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษทั 
6. ดาํเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ี

ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ และตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ 
7. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจดัใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและ 

จริยธรรมธุรกิจ 
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8. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  
9. อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการจาํนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหก้รรมการคนใดคน

หน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษทั 
10. อนุมัติตาม “คู่มืออาํนาจดําเนินการ” ของบริษัท เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี, อนุมัติ

งบประมาณค่าใชจ่้ายการผลิต การขายและบริหารประจาํปี, อนุมติัการขายสินทรัพยถ์าวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกิน
กวา่ 1 ลา้นบาท ฯลฯ 
 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทั้งปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบ
เป็นการล่วงหนา้ เพื่อท่ีจะสามารถจดัเวลา และเขา้ร่วมประชุมได ้

2. คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจาํนวนคร้ังของการประชุม ให้เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ
ของกรรมการ และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

3. ประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ เขา้ร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุม 
ทั้งน้ี กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้

4. บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้
กรรมการ มีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยท่ีเอกสารดงักล่าวมีลกัษณะโดยยอ่แต่ใหส้ารสนเทศครบถว้น 

5. บริษทัมีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็น เพี่อ 
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหก้รรมการ 
ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกคนไดอ้ภิปราย และแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย โดย
มีประธานคณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากท่ีประชุม และในขณะการลงมติ
จะตอ้งมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้ งหมด และจดบันทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 
(1) กาํกบั ติดตาม ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) การดูแลใหม้ัน่ใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม 

และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
       (3) หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ พจิารณากาํหนดวาระการประชุม และมีมาตรการดูแลใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถู้ก
บรรจุเป็นวาระการประชุม 
       (4) ไดจ้ดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และมีเวลามากพอท่ีกรรมการทุกคนจะอภิปราย
ประเดน็สาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งอิสระและเตม็ท่ี 
       (5) เป็นผูเ้รียกประชุม และดาํเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระอยา่งครบถว้น 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปรับปรุงคร้ังท่ี 8 ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2564                                                                 21 
 

(6) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฏหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลใหมี้การ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส    

(7) กาํกบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษทั 
(9) สนบัสนุนและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามนโยบายบริหารกิจการท่ีดี และต่อตา้นคอร์รัปชัน่และ

จรรยาบรรณธุรกิจ 
(10) กาํกบัดูแลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายหลกัของบริษทั    
(11) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษทัดว้ยกนั และระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 
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3.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
 วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนหน่ึงท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทาํหน้าท่ีบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
2. ประธานกรรมการบริหาร ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 
3. คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดนโยบายในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการ    

ผูจ้ดัการ โดยบริษทัดงักล่าวจะตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัและก่อนการไปดาํรงตาํแหน่งจะตอ้งช้ีแจง
รายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบ 
 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้มีอาํนาจตดัสินใจในเร่ืองการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของบริษทั  โดยกาํหนดขอบเขตประเภท หรือขนาด
ของภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทางและนโยบายของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแล การดาํเนินงานโดยรวม ผลผลิต 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ตลอดจนเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวร
ของบริษทั และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หากการจดัซ้ือจดัจา้ง ตลอดจนเร่ืองการลงทุนขยายงาน 
รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทันั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั 

3. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทั เพือ่นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
6. ดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษทั 
7. พิจารณาและอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั  และพิจารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงาน 

ต่างๆ ของบริษทัท่ีเกินอาํนาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น 
8. หากการดาํเนินงานตามแผนงานท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  ใช้งบประมาณสูงเกินกว่า

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัร้อยละ 10 จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
9. กาํหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาค่าตอบแทนของ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง  
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 
 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

1. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ทราบหรือพิจารณาอนุมติั 
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3.3 กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัตามท่ี สาํนกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  เพื่อทาํหน้าท่ีตรวจสอบการดาํเนินกิจการของบริษทั  สอบทาน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายงานทางการเงินของบริษทัมีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระเท่ียงธรรม โปร่งใส่ เพื่อสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่น้อย

กวา่ 3 คน โดยกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะทาํ
หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้และนอกจาก 

การพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑข์องสานกังาน ก.ล.ต. และ 
       ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(4)  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

    กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 

    ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่ง
ตอ้งอยูรั่กษาการในตาํแหน่งเพื่อดาํเนินงานต่อไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

     ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนกรรมการครบตามท่ีบริษทักาํหนด 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารของบริษัท ท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและ
ประจาํปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ ง เลิกจ้าง ผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทน โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบ 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี
กฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/
รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั  ถึง
ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  
- เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ 

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
- รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส  

 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 คร้ัง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้ประธานคณ ะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณ ะกรรมการตรวจสอบโดยคําสั่ งของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 



                  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปรับปรุงคร้ังท่ี 8 ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2564                                                                 25 

 

3.4 กฏบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

 วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทั จดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เพื่อส่งเสริม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการกาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

โดยทาํหน้าท่ีในการพิจารณาและสอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั  และ
กรรมการชุดย่อย  เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนเพื่อทาํหน้าท่ีในการ
พิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลตอบแทนสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
2. กรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
3. กรรมการมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
1. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  
2. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้ง

ใหม่อีกได ้และนอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหาอาจพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อ

ประธานคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 
ในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุ

อ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัข้ึนเป็นกรรมการ 
ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทน อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ี
ตนแทน 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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3. กาํหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอ 
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั 

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑว์ธีิการสรรหาและคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย 

2. ดาํเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

3. ดาํเนินการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาเห็นชอบผูสื้บทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีถูกนาํเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัอนุมติั 

5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 การประชุมของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ในการ 
เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรร
หาโดยคาํสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงักรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 

 การรายงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

1. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบหรือพิจารณาอนุมติั 
2. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
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นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปรับปรุงคร้ังท่ี 8 ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2564                                                                 27 

 

3.5 กฏบัตรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

 วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัการดูแลกิจการท่ีดี   เพื่อช่วยส่งเสริมและกลัน่กรอง  

การดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวมเป็นหลกั มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อให้
องค์กรมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูท่ี้สนใจลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
1. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
2. กรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. กรรมการมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
1. กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  
2. กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้และ  

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอาจพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธาน

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 
ในกรณีท่ีกรรมการกาํกบัดูแลกิจาการท่ีดี ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่

สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัข้ึนเป็นกรรมการ ทั้งน้ี บุคคลท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทน อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
1. กาํหนดหลกัการและขอ้พึงปฏิบติัท่ีสาํคญัของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม 
2. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลกัปฏิบติัใหเ้หมาะสม 
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีใช้ปฏิบติัให้มีความต่อเน่ืองและเหมาะสม

กบัธุรกิจ 
5. เสนอแนะขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหารและ 

พนกังาน 
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 การประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หรือเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจา
กรท่ีดีโดยคาํสั่งของประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 

 การรายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
1. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมติั 
2. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/

รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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3.6 กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทาํหน้าท่ีบริหารควบคุมความเส่ียง
ระดบัองคก์ร ทั้งปัจจยัภายในและปัจจบัภายนอก ในการติดตามและป้องกนัผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดโ้ดยคาด
ไม่ถึง 

 วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. เพื่อใหมี้การควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย  
2. เพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทั 
3. มีการกระจาย การบริหารความเส่ียงไปยงัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง : ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 2 ท่าน และ 
      ผูบ้ริหารระดบัสูง (GM) อยา่งนอ้ย 2 ท่าน  

 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง : วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อบริษทั 
2. กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
3.  กาํหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงและทิศทางธุรกิจของบริษทั 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อการบ่งช้ี การประเมิน 

การติดตาม และควบคุมความเส่ียง 
5. สนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเส่ียง เพื่อให้บรรเทาหรือขจดั

ความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
6. สนับสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้ งบริษทั และสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 
7. จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ทั้งในภาวะ

ปกติ และภาวะวกิฤติ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การสาํรวจความเส่ียงไดค้รอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาํเนินธุรกิจ  

 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. รายงานผลประเมินและแนวทางป้องกนัความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/

รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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3.7 กฏบัตรของประธานกรรมการบริหาร 

 วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกกลัน่กรองพิจารณาสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งประธานกรรมการ 
บริหารร่วมกบัประธานกรรมการบริหารท่านเดิม เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งทาํ
หนา้ท่ีในการบริหารงานของบริษทั 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริหาร 

1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. ติดตามดูแลให้ผูบ้ริหารระดับสูงปฎิบัติหน้าท่ีและดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมถึงผลกัดนัใหมี้การพฒันาองคก์รและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

3. มีอาํนาจอนุมติัค่าใชจ่้ายดาํเนินการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามคู่มือ “อาํนาจการดาํเนินการ” 

4. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. ดาํเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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3.8 กฏบัตรของกรรมการผู้จัดการ 

 วตัถุประสงค์ 

ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูค้ดัเลือกกลัน่กรองพิจารณาสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ

เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งทาํหน้าท่ีในการ

บริหารงานของบริษทั   

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุมดูแลการบริหารทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริหาร 

2. กาํหนดนโยบายและแนวการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ 

3. บริหารการปฏิบติัการและใหก้ารสนบัสนุนระบบการบริหารคุณภาพ 

ทั้งน้ี  การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและระเบียบวาระต่างๆ 

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ 

กรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถกระทาํได้ เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และหรือ

คณะกรรมการบริหารเป็นคร้ังๆ ไป 
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3.9 กฏบัตรของเลขานุการบริษัท 

 วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง เลขานุการบริษทั เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษทัและบริษทัฯ 

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกาํกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน

บรรษทัภิบาลท่ีดี  

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 

2551 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี /รายงาน

ประจาํปี แบบ 56-1 One Report 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

1. ดูแลใหค้าํปรึกษาเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 

2. ดูแลจดัการเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและจดัทาํรายงานการประชุม 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารและเอกสารสําคญัอ่ืนๆ เช่น 

ทะเบียนกรรมการบริษทั หนังสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัและรายงานประจาํปีของบริษทั รวมถึงหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ 

5. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั 

7. ดูแลเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุ้น 

8. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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4. นิยามกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

* บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑข์อ้น้ีเขม้งวดกวา่ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ซ่ึงไดก้าํหนด       

   ไวใ้หถื้อหุน้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 1 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนกังาน/ ลูกจา้ง/ ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ ผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีความ

ขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม   

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 

ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอ่ืน ใดท่ีทาํใหไ้ม่

สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม (1) – (6) อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจใน

การดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้
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5. ข้อก าหนดในการท าธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกีย่วข้องกันกบับริษัท 

บริษทัถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
บริษทั ใช้โอกาสจากการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

2. ในกรณีท่ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ในรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั
จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น และประธานกรรมการบริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ในกรณีท่ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในบริษทัหรือ
องค์กรอ่ืน การไปดาํรงตาํแหน่งนั้น จะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั และการปฏิบติัหน้าท่ีโดยตรงใน
บริษทั 

4. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามขอ้กาํหนดของ สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.), ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด 

5. รายการท่ี เก่ียวโยงกัน ต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณ าจากคณ ะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษทัท่านใดมีส่วนไดเ้สียในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนั้น 

 

 

 

 

 

 

 




