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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้

ตระหนกัถึงบทบาทและความส าคญัของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จึงได้

จัดตั้งอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการและก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าวได้

มุ่งเนน้ถึง สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลู

และความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นตน้ 

เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ จึงไดก้ าหนดหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

หมวดที ่1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Right) 

 บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญในดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ในการไดร้บัขอ้มูลของ

บริษัท อย่างถูกตอ้งครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆดา้น ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการลงทุนใน

บรษิัทฯ คณะกรรมการจึงไดม้ีนโยบาย ดงัต่อไปนี ้

1. การใหข้อ้มูลที่เก่ียวกับบริษัทที่มีผลต่อการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญ และจ าเป็นต่อการตัดสินใจของ 

ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง - 

ประเทศไทยอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ ์

2. ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างชดัเจน เท่าเทียม และเพียงพอ  ต่อการตดัสินใจ โดยเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าว

ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็ปไซตข์อง

บรษิัท  

3. ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ในการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจะระบรุายละเอียดในแต่ละวาระ พรอ้ม

ค าชีแ้จง หลกัการและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และการลงมติ ลงในหนังสือเชิญประชุม

และพรอ้มเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดและวิธีการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ รวมถึงการมอบฉนัทะ บนเว็ปไซตข์องบรษิัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 30 วนัและจดัสง่ชดุเอกสารดงักลา่วเป็นเวลาลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไม่ต ่ากว่า 

21 วนั 
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4. บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้

โดยรายละเอียดและแบบฟอรม์การมอบฉันทะจะถูกน าส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือ

สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากหนา้เว็ปไซตข์องบรษิัท 

5. บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้เสนอแนะต่างๆ ก่อนการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

6. บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ส  าคญัในแต่ละวาระการประชุม หรือเพิ่มวาระการประชุมอย่าง

กะทันหัน โดยจะด าเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ถูกก าหนดไวใ้นการหนังสือเชิญประชุม

ตามล าดบั โดยไม่มีการสลบัวาระ 

7. บรษิัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการทกุท่านเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

8. บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็ปไซตข์องบรษิัท ภายในวนัท าการถดัไปของการประชมุผูถื้อหุน้ 

9. บริษัทจะจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งและครบถว้น รวมถึงประเด็นที่มีการซกัถามและแสดงความ

คิดเห็นไวใ้นรายงานการประชุม โดยจะเปิดเผยรายงานการประชมุบนเว็ปไซตข์องบริษัท พรอ้มทัง้แจง้

ผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาและตรวจสอบ 

และจดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้บนัทึกวิดีทศันก์าร

ประชมุ  

10. ผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีสิทธิไดร้บัใบหุน้และสิทธิในการโอนหุน้ 

11. ผูถื้อหุน้ของบรษิัท มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้  ในเรื่องดงัต่อไปนี ้

I. เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส  าคญัของบรษิัท 

II. เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท 

III. เพื่อพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ 

IV. การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ 

V. เพื่อพิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทน 

VI. เพื่อพิจารณานโยบาย หรือเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายก าหนด 

12. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และค าถาม ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 
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13. สิทธิอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

หมวดที ่2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัท ไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้รายบุคคล ผูถื้อหุน้สถาบนั 

หรือผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสง่เสรมิ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการไดก้ าหนด

นโยบาย ดงัต่อไปนี ้ 

1. ใหค้วามส าคญั ในการเปิดเผยขอ้มลูและข่าวสารที่เก่ียวกบับริษัท อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

แก่ผูถื้อหุน้ ผ่านเว็ปไซตข์องบรษิัทและช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น  และผู้ที่ เ ก่ียวข้องผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ  

การจดักิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น Opportunity Day หรือ Digital Road 

Show  

3. การปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้

I. ไม่น าความลบัหรือเปิดเผยขอ้มลูของบริษัท เพื่อไปใชใ้นการหาประโยชนส์ว่นตวัหรือบุคคลอ่ืน 

หรือน าความเสียหายมาสูบ่รษิัท ยกเวน้ เป็นขอ้มลูที่เผยแพรต่่อสาธารณชนแลว้ 

II. กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู จะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์เมื่อไดร้บัการแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรก โดยขอยื่นแบบ 59-1 ต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ด  ารงต าแหน่ง และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท เมื่อมีการ ซือ้ ขาย โอน หรือไดร้บั

หลกัทรพัยข์องบรษิัท ตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง  

III. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทมีนโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยจะเปิดเผย

การท ารายการดังกล่าวทุกรายการ พรอ้มทัง้ระบุผูท้ี่ความเก่ียวขอ้งอย่างมีนัยส าคญั โดยยึด

หลกัการเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก เพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หมวดที ่3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

 บริษัทไดค้ านึงถึง บทบาทและสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในหรือ

ภายนอก ซึ่งประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่อแข่ง สงัคม และหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจาก

บรษิัทด าเนินธุรกิจโดยไดร้บัการสนบัสนนุในดา้นต่างๆ จากผูม้ีสว่นไดเ้สีย นอกจากนีบ้รษิัท ยงัเปิดช่องทางการ
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รบัเรื่องรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต โดยมีการก าหนดขัต้อนขึน้อย่างชัดเจน พรอ้มทัง้

มอบหมายหน้าที่ใหม้ีผูดู้แล ตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) 

ทัง้นีบ้รษิัท ไดม้ีนโยบานการปฏิบติัต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทไดค้ านึงถึง บทบาทและสิทธิของผูถื้อหุน้ เสมือนเจา้ของกิจการ โดยบริษัทจะสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏิบติัตามแนวทาง ต่อไปนี ้

1. ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ตามหลกัการของวิชาชีพ ดว้ยความ ระมัดระวัง รอบคอบ และ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย 

2. น าเสนอขอ้มูลของบริษัท ซึ่งรวมถึง ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง

และมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทนุ อย่างครบถว้น 

3. หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลใดๆ

ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์

4. ไม่กระท าการใดๆ ที่ละเมิดและรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น ไม่สง่ขอ้มลูหรือเอกสารส าคญัใหผู้ถื้อหุน้มี

เวลาในการตดัสินใจ หรือเพิ่มวาระการขออนุมติัส าคญัหรือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่แจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

5. บริษัท ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเสนอ ชื่อบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เสนอค าถาม หรือ

เสนอวาระเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ ลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

กลุ่มพนักงาน 

บริษัทไดย้ึดมั่นในการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน ความกา้วหนา้

ในหนา้ที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และ/หรือสิทธิอ่ืนๆตามกฏหมายแรงงานก าหนด 

พรอ้มทัง้มีหลกัการในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมใหแ้ก่พนกังาน ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 

รวมทัง้ดูแลพนักงานดว้ยความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน และเสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดี 

และมีความปลอดภยั 



 

8 
 

กลุ่มลูกค้า 

 บรษิัทไดค้ านึงถึงความส าคญัของลกูคา้ โดยมีการก าหนดนโยบายดงัต่อไปนี ้

1. รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชป้ระโยชนส์ว่นตนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งก่อนไดร้บัอนญุาตจากลกูคา้ 

2. ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ 

3. ใหค้ าแนะน าเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัท อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจกบัการตัดสินใจ

ของลกูคา้ 

4. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดี ในระยะยาวแก่ลกูคา้ของบริษัทเพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจในการท าการคา้กัน

ในระยะยาว 

5. ใหล้กูคา้จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจเพื่อน ามาพฒันาสินคา้และบรกิาร 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

 บริษัทไดย้ึดมั่นในการปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอาเปรียบคู่คา้ ซึ่งจะ

ปฏิบติัตามสญัญาที่เป็นธรรมต่อลูกคา้  โดยหลีกเลี่ยงการก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และมีการ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ ดงันี ้

1. ไม่เรียกหรือรบัการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุริตในการคา้กบัคู่คา้และเจา้หนี ้ตามหลกันโยบายการ

ต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชั่น 

2. เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่คู่คา้และเจา้หนีท้ราบ ทันทีที่พบขอ้มูลการทุจริตที่เก่ียวขอ้ง โดยจะด าเนินการ

แกปั้ญหารว่มกนัอย่างรวดเรว็ 

3. ปฏิบติัตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงกนั อย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามไดบ้ริษัท จะแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ทนัที โดยจะพิจารณาหาแนวทางการแกปั้ญหารว่มกนั 

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีนโยบายการให้คู่ค้าเสนอราคาตามความเหมาะสมและ ด าเนินการ

เปรียบเทียบราคาและคณุภาพสินคา้บริการท่ีไดร้บั 
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กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงนิ และเจ้าหนีอ้ื่นๆ 

 บริษัทปฏิบัติต่อกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนีอ่ื้นๆ ด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตาม

สญัญาอย่างเคร่งครดั เช่น การช าระเงินกูย้ืมและ/หรือดอกเบีย้จ่าย ตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนีบ้ริษัท ยงัมี

การก าหนดกลยุทธ ์เพื่อป้องกนัการขาดสภาพคล่องในการช าระหนีคื้นแก่ธนาคาร สถาบนัการเงิน หรือเจา้หนี ้

อ่ืนๆ 

คู่แข่ง 

 บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติ ต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือใชว้ิธีเอาเปรียบในการท า

การคา้ โดยบรษิัทไดก้ าหนดนโยบาย ดงัต่อไปนี ้

1. ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทางธุรกิจที่ดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูหรือความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีที่ไม่สจุรติ 

3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

4. มีนโยบายสง่เสรมิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

สังคม 

 บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมโดยรอบ

เขตการประกอบธุรกิจ พรอ้มทัง้ยงัมีนโยบายการสง่เสริม ยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม ใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดี

ขึน้พรอ้มๆกบัการเติบโตของบริษัท 

 

หมวดที ่4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัท มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัท 

ช่องทางของตลาดหลทัรพัย ์และสื่อมวลชน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นตน้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่

เก่ียวขอ้งกับธุรกิจและผลประกอบการต่างที่สะทอ้นความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ และทันต่อ

เหตุการณ์ โดยด าเนินการตามหลักการและแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศใช ้



 

10 
 

หมวดที ่5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Directors’ Responsibilities) 

 บรษิัทไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และคณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดีใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ปฏิบติัตามกฏหมาย วตัถุประสงคข์องบริษัท และ

มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต  

 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายต่างๆ  

ตามกลยุทธ์การด าเนินกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความ

คิดเห็นใน แผนงาน งบประมาณ และผลการด าเนินงานของบริษัท ก่อนที่จะพิจารณาและอนุมัติ   

และมีการติดตามใหม้ีการบริหารงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้โดยยึดแนวทางของ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

โครงสร้างคณะกรรมการและองคป์ระชุม 

 คณะกรรมการของบริษัท จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์

ที่หลากหลาย ท าหนา้ที่พิจารณาในเรื่องส าคัญที่เก่ียวกับการบริหารงานของบริษัท และมีอิสระในการแสดง

ความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จะตอ้งมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย  และตอ้งมี

คณุสมบติัตามที่กฎหมายก าหนด และจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือ ควรมีอย่าง

นอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด 

 องค์ประชุมคณะกรรมการ และ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการต้อง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 หรือ รอ้ยละ 75  ของกรรมการทัง้หมดของบรษิัท 

ขอบเขตอ านาจและหน้าทีข่องกรรมการบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค ์

และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติการประชมุผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ดงันี ้



 

11 
 

1. ปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วัตถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นบนพื ้นฐานของหลักการ  
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทาง วิสยัทศัน ์เปา้หมาย และงบประมาณของบรษิัทฯ 

3. ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอให้เ ป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนงานที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สงูสดุใหแ้ก่กิจการและสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

4. ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่ส  าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรพัย ์ของ
บรษิัทฯตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. จัดใหม้ีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือใหถู้กต้องและ 
แสดงถึงฐานะของบรษิัทฯ ที่เป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

6. จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอ รวมทัง้ดแูลใหม้ีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของ
การควบคมุภายใน และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. จดัใหม้ีระบบบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม ่าเสมอ 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูจ้ัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเพื่อใหด้ าเนินกิจการ
ของบริษัท  ภายใต้การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือ  
กรรมการผูจ้ัดการ หรือมอบอ านาจให ้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
อ านาจได ้ทัง้นี ้การมอบอ านาจดังกล่าว จ าไม่เป็นการมอบอ านาจที่ท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจ สามารถ
อนมุติั รายการที่ผูร้บัมอบอ านาจ หรือบคุคลที่มีความขดัแยง้ หรือมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนกับบริษัท และหากมีการมอบอ านาจใหแ้ก่บุคคลใด ตอ้งเป็นไปตาม 
มติที่ประชมุคระกรรมการบรษิัท ที่มีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุดว้ย 

9. รายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งใหก้บับรษิัทฯทราบ 
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10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมี
หลกัเกณฑแ์ละท าการประเมินผลปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี 

11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ ์และทรงคณุวฒุิที่เหมาะสมเพื่อด ารง
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็น 
เอกฉนัทจ์ากที่ประชมุ คณะกรรมการบรษิัทรบัรอง 

12. คณะกรรมการจะตอ้งเขา้รบัการอบรม เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
จากองคก์รภายนอก ตามนโยบายการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรของบรษิัท 

13. คณะกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะตอ้งเขา้รบัการปฐมนิเทศ เพื่อแนะน าแนวทางในภาพรวมของ
บริษัทฯไม่ว่าจะเป็น โครงสรา้งบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายต่างๆของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

14. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

15. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรพัยห์รือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารดงักลา่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่าง
แทนได ้โดยการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงดังดล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ ขอ้ระเบียบ ขอ้ก าหนดหรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บริษัทก าหนดไว ้ทัง้นี ้การมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ มอบอ านาจช่วงที่ท าใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
กรรมการบริษัท สามารถอนุมติัรายการที่ตรเองหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยาม ที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัดแูลหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ) 

บทบาทของประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัท และกฎหมาย 

1.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และสง่เสริมใหก้รรมการบรษิัททกุคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นได ้อย่างเต็มที่เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุฝ่ายอย่างครบถว้น 

1.3 สรุปมติที่ประชมุและสิ่งที่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

1.4 ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจดัการ 

2. เป็นผูน้  าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาให ้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลใหม้ีการ
ตอบขอ้ชกัถาม ของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

3. สนับสนุนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล นโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการ
ทจุรติหรอิ คอรร์ปัชั่นและจรรยาบรรณของบรษิัท 

4. เสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบติั
หนา้ที่ของ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายบริษัท 

5. ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความชดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม 

7. ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
บรษิัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. ก ากับดูแลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท
รายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 
และเสรมิสรา้งความรู ้ความสามารถของกรรมการบรษิัทและกรรมการชุดย่อย 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก  าหนดโดยกฎหมาย 
ขอ้บงัคับของบริษัท กฏบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวน
วิสยัทศัน ์และกลยทุธใ์นการด าเนินงาน แผนงานและแผนงบประมาณประจ าปี ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 
รวมถึงติดตามและประเมินผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้และดูแลการเขา้ควบรวมกิจการ หรือการ
ลงทนุในโครงการต่างๆ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ หากจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับ
สัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง หลังจากจดทะ เบียนบริษัทนั้น  
ใหจ้บัสลากว่ากรรมการท่านใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที่ด  ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจจะไดร้บัเลือกใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอีกได ้

ทัง้นี ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย 

4. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ที่ถือโดยผู้
ถือหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. ศาลมีค าสั่งใหพ้น้ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดใหม้ีการประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยมีการก าหนดวันประชุมไวล้่วงหน้าหนึ่งปี และ
อาจจะมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

2. ประธานกรรมการบรษิัท เป็นผูด้แูล และใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดวาระการประชมุ 

3. เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา
ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 

4. ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 
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กรรมการอิสระ 

บรษิัทก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัทใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ
จ านวน กรรมการทัง้หมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหริอที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งทั้ง
กรรมการอิสระ เขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายแต่งทัง้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยบริษัทมีนโยบายจ ากัด จ านวนปีที่ด  ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

หลกัเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบัติ
ของผูท้ี่จะมา ท าหนา้ที่กรรมการอิสระพิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาซนจ ากดั และ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้ง โดย กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณก์ารท างาน 
และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพี่อน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพี่อแต่งทัง้เป็นกรรมการของบรษิัทต่อไป 
ทั้งนีห้ากมีกรรมการอิสระคน หนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งทั้ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ ก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระ เท่าที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนีไ้ด้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนี ้ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ี อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนีล้ักษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของล่วนราชการที่
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอิผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของบรษิัท 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หริอโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หริอบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหริอผูม้ีอ  านาจควบคุมของ



 

16 
 

บรษิัทหรอิบรษิัทย่อย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอผูม้ี อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใขว้ิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทิง้ ไม่เป็นหรอเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หริอผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอิผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ ดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมี ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฏหมายหรอที่
ปรกึษา ทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรึอผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท รวมทิง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บรษิัทย่อย หรอึไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการ ที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง 
พนกังาน ที่ปรกึษาที่ รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทิง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ
ของบรษิัทหรอ้บรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท
และบรษิัทย่อย 
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10. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท 
จดทะเบียน นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็น
บุคคลที่มีความรูแ้ละ ประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้ นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ
ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณใ์นธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และความมี
จรยิธรรม เป็นตน้ 

เลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดใน มาตรา 89/15 และมารตรา 89/16 ของ 
พระราชบญัญติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบงัคับใชใ้นวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติของการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เลขานกุาร
บรษิัท มีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

   ก.  ทะเบียนกรรมการ 

   ข.  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี 

   ค.  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผูบ้รหิาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

4. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการ ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้กฎหมายและกฎระเบียบดา้นหลกัทรพัย ์
ตลอดจนขอ้บงัคบับริษัทและติดตามใหม้ีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการ 
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5. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัท 

และหลกัการปฏิบติัที่ดี 

6. จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามใหม้ีการ
ปฏิบติัอย่างถกูตอ้งตามมติที่ประชมุ 

7. จดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษัท หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือ
เชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท 

8. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และรายงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

9. ดแูลใหบ้รษิัทย่อยมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

10. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ 

11. จดัใหม้ีการเปิดเผยใหท้นัเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จ  าเป็นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) 

12. ช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้และขอ้เสนอแนะ 
ที่เก่ียวขอ้งกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การก ากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวข้องกับ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

13. สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรูเ้พียงพอต่อการท าหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและรายงานในรายงานประจ าปี 

14. พฒันาความรูท้ี่จ  าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ที่เลขานกุารบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อ
ปฏิบติัหนา้ที่และน าเสนอเรื่องใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรบัทราบ โดยบริษัท ไดจ้ัดท ากฏบัตร 
ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และเปิดเผยกฏบัตรต่างดังกล่าว
บนเว็ปไซตข์องบรษิัท โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชดุย่อยมี ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่ช่วยกรรมการบริษัทในการ ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหบ้ริษัทมีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง
ของบรษิัท รวมทัง้จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอแก่คณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อง 3 ท่าน และต้องเป็นผูม้ี
ความรูค้วามเขา้ หรือมีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงินที่เพียงพอที่จะท าหนา้ที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือให้ผู ้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรสวจสอบทั้งหมด ท าการเลือก
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการ
บญัชีที่รบัรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทัง้งบการเงินรายไตรมาส และประจ าปีใหต้รงต่อ
ความเป็นจรงิ ครบถว้น เพียงพอ และเชื่อถือได ้ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิก
จา้ง ผูบ้ริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบรษิัทเป็นประจ า ทกุปี 
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3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฏหมายว่าหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับดูแลหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฏหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อเป็นผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี  

5. พิจารณาเลิกจา้งผูส้อบบญัชี หากพบว่ามีความไม่อิสระ หรือมีปัจจยัที่กระทบต่อบรษิัท 

6. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี  
คณะกรรมการบรษิัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการก ากับดูแล
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดไว ้
และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างนอ้ยตามที่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

9. สอบทานและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์- 
แห่งประเทศไทย 

10. พิจารณาอนมุติัแผนงานตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

11. ก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมใน
ประเด็นที่มีสาระส าคญั และเสนอแนวทางแกไ้ข พรอ้มเสนอแนะใหฝ่้ายจดัการด าเนินการแกไ้ข 
ตลอดจนติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ ในกรอบเวลาท่ีวางไว ้

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ อย่างนอ้ย
ปีละ 4 ครัง้  

13. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงาน
ของบรษิัท ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุ หรือสง่เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
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14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาที่มีความช านาญใน
ดา้นวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจ าเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัท 

15. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงิน และการบรหิารความเสี่ยง 

16. ประเมินผลการปฏบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรบัปรุง 
แกไ้ขการด าเนินการ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จัดตั้งขึน้เพื่อวัตถุประสงค์การก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีหนา้ที่พิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และผูบ้รหิาร และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อขออนมุติัต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  
อย่างนอ้ย 3 คน และ ตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการชดุนีจ้ะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ภายใตก้ฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

2.1. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น 
กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 

2.2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตอ้งสอดคลอ้งกบักฏหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง โดยตอ้ง
มีบคุคลที่มีคณุบติัตามกฏหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

3. คณะกรรมการสรรหามีหนา้ที่พิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

3.1. ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจาณา 

3.2. ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อรบัทราบ 
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4. พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดบับริหารนอกเหนื่อจาก ขอ้ 3. โดยกรอบอ านาจดงักล่าว ไดร้บั
การอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิัทและใหอ้ยู่ในการด าเนินการของกรรมการผูจ้ดัการ 

5. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ ท าแบบปร ะเมินตนเองทั้ง รายบุคคล และรายคณะ  
เป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปเปิดเผย
ในรายงานประจ าปี 

6. ประธานอนกุรรมการมีหนา้ที่รายงาน ผลการด าเนินงานประจ าปีของอนกุรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท และน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

7. จ าท ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยจต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 

8. สอบทานและปรบัปรุงกฏบตัร คณะอนุกรรมการ อยู่เสมอ เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

9. รายงานผลการปฏิบติังาน ต่อคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

10. ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจาณาปรบัปรุงแกไ้ข การด าเนินการต่อไป 

3.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อปฏิบติัหนา้ที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัท ในการบริหารงานดา้นการบริหารความเสี่ยง ในดา้นต่างๆ เช่น ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้น
การคา้ และความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน เป็นตน้ โดยพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงติดตามผล และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาและบรหิารจดัการความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดย
คณะอนกุรรมการไดร้บัการอนมุติั แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 

หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ 
กลยทุธด์า้นความยั่งยืนของบรษิัท ระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษิัท 

2. ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่ส  าคัญขององคก์ร และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
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ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการประเมินความเสี่ยง 

3. ประเมินและอนมุติัแผนการจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหไ้ดร้บัการปฏิบติัทั่วทัง้องคก์ร 

4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส  าคัญ วิเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณต่์างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัการ 
และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. ใหค้ าปรกึษา และค าแนะน าในดา้นการบรหิารความเสี่ยง 

6. ส่งเสริมและกระตุน้ ใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองคก์ร โดยใหทุ้กคนตระหนักถึง
ความส าคญัของการบรหิารความเสี่ยง 

7. จดัท าคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินงาน หลกัเกณฑก์ารประเมิน และ
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส  าคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุม
ภายใน 

9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

10. อนุกรรมการทุกคณะมีหนา้ที่ประเมินตนเองทัง้รายบุคคล และรายคณะ เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าไปประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

11. ประธานอนกุรรมการมีหนา้ที่จดัท ารายงาน ผลการด าเนินงานของอนกุรรมการ เพื่อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิัท และน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

12. จัดท ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ - 
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

13. สอบทาน และปรับปรุง กฏบัตรคณะอนุกรรมการ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อย  
ปีละ 2 ครัง้ 
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15. ประเมินผลการปฏิบติังานของอนุกรรมการ เป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรบัปรุงและแกไ้ข 
การด าเนินงาน 

4.  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถุประสงค ์การด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทไดร้บัการจัดอนัดบัการก ากับดแูลกิจการที่ดีจากองคก์รภายนอก ไดอ้ย่างมี

มาตรฐานในระดับบริษัท มหาชน และรายงานผลการประเมินพรอ้มขอ้เสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการ

บรษิัท เพื่อก าหนดนโยบายต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้สิน้ 3 

คน โดยคณะอนกุรรมการก ากบัดแูลกิจการ ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

หน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. ก าหนดนโยบายดา้นการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ 

นโยบายดังกล่าว รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดใหม้ีการทบทวนและ

ปรบัปรุงนโยบายเป็นประจ า 

2. ประสานงานให้มี การประ เมินผลการปฏิบั ติ งานประจ า ปีของประธานกรรมการ  

กรรมการรายบคุคล คณะกรรมการทัง้ชดุ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

3. สรา้งความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมี

ความถูกตอ้งและชอบธรรม เช่น ความถูกตอ้งของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฏหมายและ

จรยิธรรม ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษิัททกุกลุม่ 

4. สรา้งความเชื่อมั่นว่ากระบวนการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกนั

และลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

5. จดัใหอ้นุกรรมการทุกคณะท าแบบประเมินตนเองทัง้รายบุคคล และรายคณะเป็นประจ าทุกปี 

เพื่อน าไปประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 

6. ประธานอนุกรรมการมีหนา้ที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการและน าไปเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
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7. จัดท ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง - 

ประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 

8. สอบทาน และปรบัปรุงกฏบตัร คณะอนุกรมการอยู่เสมอ เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับ

พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง -

ประเทศไทย 

9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละ 2 

ครัง้ 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรบัปรุงและ

แกไ้ข การด าเนินงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

 บรษิัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการ ประเมินผลงานตนเองทัง้คณะและรายบุคคล อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาร่วมกันถึง อุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการ โดยใชแ้บบฟอรม์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่บริษัท 

ได้จัดท าขึ ้น ตามกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ของตลาดหลักทรัพย์ และน าเข้าที่ประชุมเพื่ อแจ้งให้

คณะกรรมการไดท้ราบถึงผลการประเมิน และเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไว ้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษัทไดก้ าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน า ในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนถึงผลการด าเนินงานบริษัท และน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเพื่อกลั่นกรอง และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่

ประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละ

ท่านเขา้ประชมุ ในรายงานประจ าปีของบรษิัท 
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หมวดที ่6: การท ารายการเกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน อย่างโปร่งใส เพื่อป้องกัน

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทางบรษิัทจึงไดก้ าหนดนโยบายที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. มีการน าเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและใหค้วาม

เห็นชอบก่อนขออนมุติั ตามขนาดรายการ ดงัต่อไปนี ้

1.1. รายการขนาดเล็ก(1) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัท

ทราบ โดยฝ่ายจดัการสามารถกระท ารายการ ดงักลา่วได ้

1.2. รายการขนาดกลาง (2) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ และขอ

อนมุติัการท ารายการดงักล่าวจากคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ

ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็ปไซตข์องบรษิัท 

1.3. รายการขนาดใหญ่(3) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ

อนมุติัการท ารายการดงักลา่วจากผูถื้อหุน้ 

ทั้งนีร้ายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการ

บรษิัทสามารถก าหนดกรอบใหฝ่้ายจดัการด าเนินการได ้โดยไม่ตอ้งขออนมุติัจากผูถื้อหุน้ 

2.  ในการท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษา 

ทางการเงินอิสระ (แลว้แต่กรณี) ใหค้วามเห็นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัที่ส  าคญั 

3. ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทอาจก าหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการท ารายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เพื่อความเป็นธรรม และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่

บรษิัท 

4. ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจะไม่สามารถอนุมัติ หรือออกเสียงลงคะแนนใน

การท ารายการดงักลา่วได ้

หมายเหต:ุ (1),(2),(3) ขนาดของรายการถกูก าหนดขึน้ตามเกณฑก์ารพิจารณาขนาดรายการของตลาดหลกัทรพัย ์
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หมวดที ่7: นโยบายการต่อต้านการทุตจริตคอรัปชั่น 

นโยบายการป้องกันการทุจริตคอรรั์ปชั่น  

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ไดร้ณรงคก์ารป้องกันการทุจริตใหแ้ก่บุคลากรใน

องคก์รเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการป้องกนัการทจุริต โดยเนือ้หาทั่วไปไดบ้รรจุไว้

ในจรรยาบรรณทาง ธุรกิจของบริษัทตัง้แต่เริ่มแรกที่บริษัทไดจ้ดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกนั

การทจุรติคอรปัชั่นตาม ประกาศฉบบันีม้ีไวเ้พื่อประกาศเจตนารมณท์ี่บริษัทจะปอ้งกนัการทจุริตทกุรูปแบบและ

มุ่งหมายใหทุ้กคนใน องคก์รไดม้ีความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตภายใตน้โยบายเดียวกนัและผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้งกบับรษิัทไดร้บั ทราบเจตนารมณข์องบรษิัทที่มุ่งมั่นปอ้งกนัการทจุริต  

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทกระท าการอันใดที่เป็นการเก่ียวขอ้งกับการ

ทจุรติ คอรปัชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อตนเองครอบครวัเพื่อนและคนรูจ้กัไม่ว่าตนจะ

อยู่ใน ฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานเอกชน ที่บริษัทไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัการทุจริตอย่าง

เครง่ครดั 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการป้องกันทุจริตให้

เกิดขึน้ในบริษัท เพื่อใหทุ้กคนในบริษัทไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้จาก

การทุจริตคอรปัชั่นพรอ้ม ทัง้กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระท าการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อบริษัทคณะกรรมการ บริษัทมีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษาขอ้แนะน าพิจารณาบทลงโทษและร่วมกัน

หาวิธีการแกไ้ขปัญหาใหก้บักรรมการผูจ้ดัการ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรบัผิดชอบดงันี ้

2.1.  พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตที่ไดร้ับจากกรรมการผูจ้ัดการใหม้ีความเหมาะสมกับ

รูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษัทวัฒนธรรมองคก์รและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

อนมุติั  

2.2.  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกนัทุจริตที่ไดร้บัจาก

กรรมการผูจ้ดัการเลขานกุารบรษิัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุติั  
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2.3. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง

เก่ียวกบัการทจุริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบดงักลา่วมีความเสี่ยงที่จะ

ท าใหเ้กิดโอกาส การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทนอ้ยที่สดุ

และมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบรษิัท  

2.4. รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องและตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงตามที่ ไดร้บัแจง้และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไข

ปัญหาดงักลา่ว  

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบดงันี ้

3.1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้และเสนอรายงานการ

ตรวจสอบระบบ การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตที่เกิดจากการ

ตรวจสอบระบบการ ควบคมุภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ  

3.2. ปฏิบติังานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่

เก่ียวขอ้งกบั องคก์รนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ไดก้ าหนดไว ้ 

4. กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ที่และรบัผิดชอบดงันี ้

4.1. ก าหนดนโยบายการปอ้งกนัทจุรติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

4.2. สื่อสารกบับคุลากรในองคก์รและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายการป้องกนัการทจุริต  

4.3. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกนัทุจรติใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจหรือ ขอ้ก าหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

4.4. คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแจง้หรืองานที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเรื่องการทุจ ริตโดยสามารถ

มอบหมาย งานใหก้บัทีมผูบ้รหิารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาขอ้เท็จจรงิได ้  

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  

กรรมการบริษัทผูบ้ริหารและพนกังานลกูจา้งของบริษัทตอ้งปฏิบติัตามนโยบายป้องกันการทุจริตและ  

จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเครง่ครดั ไม่ว่าจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติทัง้ทางตรงหรือทางออ้มโดย  
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1.  ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรบัสินบนหรือติดสินบนแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่ตน

ท าหนา้ที่ รบัผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยออ้มเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบตอ้งปฏิบติั ดงันี  ้

1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ ระลึกที่ เ ป็นเงินสดเช็คพันธบัตร หุ้น ทอ งค า อัญมณี 

อสงัหารมิทรพัยห์รือ สิ่งของในท านองเดียวกนักบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งที่ตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงานทัง้

ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน  

1.2  ไม่รบัทรพัยส์ินสิ่งของของขวญัของก านลัใดๆ หรือประโยชนอ่ื์นอนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการ

ละเวน้การ ปฏิบติัหนา้ที่ของตน ทัง้นีก้่อนการรบัของที่ระลึกควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง

ตาม กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวญัที่ใหแ้ก่กนัในหนา้ที่การงานควรมีมูลค่า

ไม่ มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส  

1.3  ไม่ให้ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญหรือของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพื่อจูงใจในการ

ตดัสินใจหรือมีผลท าใหผู้ร้บัไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน ทัง้นีก้ารให้

สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมลูค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั  

1.4  ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงินทรพัยส์ิน สิ่งของหรือประโยชนอ่ื์นใดกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

หน่วยงานราชการหรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษที่ไม่ควรไดห้รือท าใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัละเวน้  

การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว ้ 

2.  ในการจัดซือ้จัดจ้างต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และมีความโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได ้ 

3.  การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจและการใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติตาม

สญัญาทางธุรกิจสามารถกระท าไดแ้ต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได ้  

4.  ในการบรจิาคเพื่อการกศุลตอ้งปฏิบติัดงันี ้

4.1  การใชเ้งินหรือทรพัยส์ินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลตอ้งกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดย

การบริจาค เพื่อการกุศลตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาลสถานพยาบาล หรือ
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องคก์รเพื่อ ประโยชนต่์อสังคมที่มีใบรบัรองหรือเชื่อถือไดส้ามารถตรวจสอบไดแ้ละด าเนินการผ่าน

ขัน้ตอนตาม ระเบียบของบรษิัท  

4.2  การบรจิาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตวัพงึกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งหรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยั

ไดว้่าเป็น การกระท าที่ทจุรติเพื่อหวงัผลประโยชนใ์ด  

5.  การใชเ้งินหรือทรพัยส์ินของบริษัทเพื่อสนบัสนุนโครงการตอ้งระบุชื่อในนามบริษัทเท่านัน้ โดยเงิ น

สนับสนุนที่ จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนีก้าร

เบิกจ่ายตอ้งระบ ุวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและมีหลกัฐานที่ตรวจสอบได ้ 

6.  ไม่กระท าการอันใดที่เก่ียวขอ้งกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใชท้รพัยากรใดของบริษัทเพื่อ

ด าเนินการ ดงักลา่ว ทัง้นีบ้รษิัทเป็นองคก์รที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนบัสนนุการปฏิบติั

ตามกฎหมายและ การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหก้ารช่วยเหลือทาง

การเมืองแก่พรรคการเมือง ใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

7.  หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเก่ียวขอ้งกับบริษัททั้ง

ทางตรงหรือ ทางออ้มตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ัดการ

หรือเลขานกุารบรษิัทฯ ทราบทนัทีหรือแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย 

8.  กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพรใ่หค้วามรู ้ใหค้  าปรกึษาเพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อใหพ้นกังานไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการปอ้งกนัทจุรติฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสตัยจ์รยิธรรมและ

จรรยาบรรณ  

เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต  

1.  การกระท าที่ทุจริตที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคลในองคก์รติด

สินบน/รบัสินบนเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐับาลหรือหน่วยงานเอกชน 

2.  การกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ

บรษิัท จนท าให ้สงสยัไดว้่าอาจจะเป็นช่องทางในการทจุรติ  
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3.  การกระท าที่ท าใหบ้รษิัทเสียผลประโยชนก์ระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัท  

4.  การกระท าที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสขอ้

รอ้งเรียน การกระท าที่อาจท าใหเ้กิดความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจริตคอรปัชั่นที่เกิดขึน้กบับรษิัทโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการรบัเรื่องที่ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันีโ้ดยผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียด

ของ เรื่องที่จะแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดแ้ละสง่มายงั

ช่องทาง รบัเรื่องดงันี ้ 

1.  แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์IR@thaiplaspac.com หรือ  

2.  แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องเลขานกุารบรษิัท Secretary@thaiplaspac หรือ  

3.  แจง้ผ่านช่องทางโทรศพัทเ์บอร ์02-897-2250 ต่อ 179 (ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ)์  

4.  แจ้งผ่ านช่ องทางกล่อง รับ เ รื่ อ ง ร้อง เ รี ยน  อิ เล็ กทรอนิกส์ของบริษัท  ที่ หน้า เ ว็ป ไซต์  

www.thaiplaspac.com  

ทัง้นีห้ากผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนมีขอ้รอ้งเรียนกรรมการผูจ้ดัการ หรือเลขานกุารบริษัทฯ ขอใหท้่าน สง่

เรื่องรอ้งเรียนมายงัประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง บุคคลที่สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับ

การทุจริตคือผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ของบรษิัท ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนีภ้าครฐับาล ชุมชน 

สงัคม ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท ทัง้นี ้ไม่ว่าท่าน จะแจง้ดว้ยวิธีใดดังกล่าวขา้งตน้ ทางบริษัทจะรกัษา

ความลบัของท่าน 

 


