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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
 

บริษัท เออารไ์อพี จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคญั  และจัดใหม้ีกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
อยา่งตอ่เนื่อง  บรษัิทไดป้ลกูฝังจิตส านกึเรือ่ง จรยิธรรมธุรกิจในการปฏิบตัิตอ่ลกูคา้  คู่คา้  คู่แข่งขนั  สงัคม  และพนกังาน 
อย่างมีคณุธรรม บริษัทมีความเช่ือมั่นว่า การก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่ประกอบไปดว้ย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมี
คณะกรรมการ และผูบ้รหิารที่มีวิสยัทศันแ์ละมีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ที่ มีกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ านาจเพื่อให้
การบรหิารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และมีความรบัผิดชอบ
ตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทในระยะยาว  

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององคก์ร โดยยึดหลกับรรษัทภิบาล จึงก าหนดนโยบาย กลไกการ
บรหิารและระบบก ากบัดแูลเพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลตุามวตัถปุระสงค ์
และเปา้หมายที่วางไว ้บนแนวทางการด าเนินธุรกิจที่ยดึมั่นในความโปรง่ใส รบัผิดชอบ ต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย โดย
แบง่เป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวด 1 สทิธิของผูถื้อหุน้ 
หมวด 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 
หมวด 3 บทบาทของบรษัิทตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปรง่ใส 
หมวด 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
ค านิยาม 

บรษัิท หมายถึง บรษัิท เออารไ์อพ ีจ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการ หมายถึง กรรมการบรษัิท เออารไ์อพ ีจ  ากดั (มหาชน) 
   
ผูบ้รหิาร หมายถึง ผูจ้ัดการใหญ่ หรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก

ผูจ้ัดการใหญ่ลงมา    ผู้ซึ่งด  ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด  ารง
ต าแหน่งระดบับรหิารรายที่สี่ทกุราย และใหห้มายความรวมถึงผู้
ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเทา่       

 
หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั มีสทิธิในความเป็นเจา้ของ โดยควบคมุบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้
ท าหนา้ที่แทนตนและมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัของบริษัท บริษัทจึงควรสง่เสริมให้
ผูถื้อหุน้ไดใ้ช้สิทธิของตน โดยบริษัทไดเ้ปิดช่องทางใหผู้้ถือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือ
กรรมการบริษัทเพื่อแต่งตัง้ส  าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด             
ซึง่ช่องทางและหลกัเกณฑด์งักลา่วจะแจง้ใหท้ราบในช่วงเดือนธนัวาคมของทกุปี ผา่นการดาวนโ์หลดแบบฟอรม์
และรายละเอียดตา่ง ๆ ทางเว็บไซตข์องบรษัิท  

2. สทิธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ไดแ้ก่  
- การซือ้ขาย หรือโอนหุน้ สิทธิในการไดร้บัใบหุน้ โอนหุน้ และสิทธิในการรบัทราบขอ้มลู ผลการด าเนินงาน 

นโยบายการบรหิารงาน อยา่งสม ่าเสมอ และทนัเวลา  

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#2#2
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- การมีสว่นแบง่ในก าไรของกิจการ 
- การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทเป็น

รายบุคคล แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี รวมถึงอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ เช่น ค่าเบีย้ประชุม 
โบนัส และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
ขอ้บงัคบั และหนงัสอืบรคิณหส์นธิ การลดทนุ หรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้  

- ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั ควรไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูล            
ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการ             
ทัง้ในท่ีประชมุและสง่ค าถามลว่งหนา้ มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่ม
ประชมุ  

- คณะกรรมการตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด
หรอืรดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ 

- บรษัิทจดัใหม้ีที่ปรกึษากฎหมายของบริษัทเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย เพื่อเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน
เสยีงผูถื้อหุน้ 

3. การสง่หนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุน้ จะไดร้บัหนงัสือเชิญประชุม และสารสนเทศเก่ียวกบัสถานที่ เวลา วาระ และ
เรือ่งที่ตอ้งพิจารณา วตัถปุระสงค ์และเหตผุล รายละเอียดของเนือ้หาแต่ละวาระ เช่น ประวตัิกรรมการ รายช่ือ
ผูส้อบบญัชี บริษัทผูส้อบบญัชี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น หนงัสือ    
มอบฉนัทะตามที่กฎหมายก าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระ พรอ้มทัง้ค าแนะน าในการมอบฉันทะ เพื่อให ้    
ผูถื้อหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้และแจง้เรื่องจดัเตรียมอากรแสตมป์ไวใ้หบ้ริการแก่
ผูร้บัมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหม้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม              
มากที่สดุ ทัง้นี ้บริษัทมิไดม้ีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบลว่งหนา้ 

4. ประธานกรรมการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อตอบค าถาม หรอืใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการอื่นที่เก่ียวขอ้ง
เป็นผูต้อบ 

5. หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ และเขา้ถึงสารสนเทศเก่ียวกับผลการพิจารณา และผลของการ
ลงคะแนนเสยีง บรษัิทเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนภายในวนัท าการถดัไปจากวนัท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท และน ารายงาน
การประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัท www.aripplc.com ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทัง้
ที่มา และไม่ได้มาเขา้ร่วมประชุมรับทราบถึงรายช่ือกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม วิธีการ
ลงคะแนน และนบัคะแนน ผลของการลงคะแนนในแตล่ะวาระ และประเด็นค าถามค าตอบ  

6. การจ่ายเงินปันผล บริษัทไดม้ีจัดสรรส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุราย  
 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชดัเจน ในการเสนอช่ือกรรมการเพื่อ

การเลอืกตัง้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการคดัสรร มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการทกุท่านโดยละเอียด
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ตอ่สาธารณชน และทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการ ซึง่ในการเลอืกตัง้กรรมการ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ
ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได ้                

ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้ 
บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่พงึจะมี หรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลที่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือ
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
หมวด 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน   

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ที่ตนมี  และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเก่ียวกับบริษัท 
โดยบริษัทมีการแจง้ขอ้บงัคบับริษัทใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ เก่ียวกับสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิการ             
ลงเสียงลงคะแนน 1 หุน้สามญัต่อ 1 เสียง สิทธิการมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทนตน สิทธิในการเสนอช่ือ
กรรมการก่อนการประชมุสามญัประจ าปี 

2. ผูถื้อหุน้จะไดร้บัสารสนเทศที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม ทนัเวลา จากบริษัท และบริษัทไม่แสดงความ 
เอนเอียง กบัผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยการใหส้ารสนเทศที่ยงัไมเ่ปิดเผย 

3. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการปฏิบตัิโดยยตุิธรรม 
4. บริษัทมีการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพรอ้มขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ พรอ้มทัง้มีการเผยแพรเ่อกสารทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษทางเว็บไซตข์อง
บริษัท ลว่งหนา้ 30 วนั นอกจากนีแ้ลว้ ผูถื้อหุน้ทกุรายยงัไดร้บัสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
บรษัิทและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5. บริษัทก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้
และเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยได้
จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้ 3 แบบตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ปรบัปรุงมาใหก้บัผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยชีแ้จง
วิธีการมอบฉันทะใหก้บัผูถื้อหุน้ที่เว็ปไซตข์องบริษัท และแนบไปพรอ้มกับจดหมายเชิญประชุมเฉพาะหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. 

6. บริษัทมีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคัญ และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อจะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมี                
ขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงไวใ้นทกุวาระยกเวน้วาระเพื่อทราบ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงคะแนน และโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

7. บริษัทมีมาตรการในการป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) ในการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไป
เปิดเผยตอ่บคุคลอื่น ตามหลกัการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

7.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน (ผู้ล่วงรูข้ ้อมูล) และบุคคลที่มี
ความสมัพนัธก์บัผูล้ว่งรูข้อ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัทส์ามีภรยิา  
(2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  
(3) นิติบคุคลซึง่ผูล้ว่งรูข้อ้มลู  

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
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บคุคลตาม(1) และ (2)  ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคล
ดงักลา่ว ตอ้งไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินประจ าปี และมีหนา้ที่รายงานการถือหลกัทรพัยต์ามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์อ่คณะกรรมการทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย  ์

7.2 กรรมการ และผูบ้รหิารแจง้ตอ่เลขานกุารบรษัิท (ผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมาย) ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อน
จะซือ้จะขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

7.3 กรรมการ และผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นไดส้ว่นเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหค้ณะกรรมการ
ไดพ้ิจารณาธุรกรรมของบรษัิทท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัท
โดยรวม ซึ่งกรรมการ และผูบ้ริหารที่มีส่วนไดส้่วนเสียกับธุรกรรมที่ท  ากับบริษัทตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามมาตรการการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิท 

 บรษัิทปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างเครง่ครดั โดยคณะกรรมการใหค้วามส าคญัในการขจัด
ความขดัแยง้ของผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน  ์รวมถึงนโยบาย
และความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน อย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอย่าง
ครบถว้นชดัเจน และทนัเวลา เพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทเป็นส าคญั นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีนโยบายก ากบัดแูลการใชข้อ้มลู
ภายใน โดยก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบับรษัิทพรอ้มมีบทลงโทษในการท่ีผูบ้รหิารหรอืพนกังานน าขอ้มลูภายในบริษัทไป
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชนส์ว่นตน รวมทัง้ยงัมีการเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทไวใ้นรายงาน
ประจ าปีและเปิดเผยการถือหุน้ของบรษัิทของคณะกรรมการและผูบ้รหิารอยา่งครบถว้นอีกดว้ย 

 
หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. คณะกรรมการรับรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหวา่งบรษัิท กบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีในการสรา้งความมั่งคั่ง สรา้งงานและสรา้งกิจการใหม้ีฐานะการเงินที่มั่นคง
อยา่งยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจวา่สทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัการคุม้ครอง และปฏิบตัิดว้ยดี 

2. คณะกรรมการค านึงถึงผลประโยชนท์ี่ได้รบั และการท าประโยชนข์องผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบเชิงการแขง่ขนั และการท าก าไรใหก้บับรษัิท 

3. บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ค านงึถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม  

4. บรษัิทตระหนกัถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตา่ง ๆ และมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ที่จะ
ดแูลใหค้วามมั่นใจแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ทัง้ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชน
และสงัคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะใหม้ีการร่วมมือกันระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ ตาม
บทบาท และหนา้ที่เพื่อใหกิ้จการของบรษัิทด าเนินไปดว้ยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชนท์ี่เป็นธรรม
แก่ทกุฝ่าย 
4.1 นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้  

บรษัิทมุง่มั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย
ค านึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้การด าเนินการ
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส และเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้ 
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4.2 นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังาน  

 บรษัิทมีนโยบายที่แสดงถึงความตระหนกั และถือว่าความปลอดภยั สขุอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เป็นสว่นหนึง่ของความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจ พนกังานทกุคนของบริษัท จะตอ้งไดร้บัความปลอดภยั 
มีสขุภาพอนามยัที่ดี ภายใตส้ภาพการท างาน และสิง่แวดลอ้มที่ดี พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าสงูสดุ และเป็น
ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเคารพสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิ ดต่อหลกัการดังกล่าว 
บริษัทจึงไดมุ้่งพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจา้ง แต่งตัง้  และโยกยา้ย
พนักงาน จะพิจารณาบนพืน้ฐานของคุณธรรม และการใช้ทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแก่บริษัท 
รวมถึงมีนโยบายการอบรม และพฒันาศกัยภาพพนกังาน บรษัิทจดัใหพ้นกังานไดฝึ้กอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติม
ในสาขาอาชีพท่ีพนกังานไดป้ฏิบตัิงานอยู่ เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติที่ดีต่อ
การปฏิบตัิงาน โดยหลกัสตูรนัน้ ๆ สอดคลอ้งเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท และเก่ียวขอ้งเหมาะสมกบัต าแหนง่งานของ
พนกังานที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นีบ้ริษัทไดด้  าเนินการจัดใหพ้นกังานไดร้บัฝึกอบรมในแต่ละปี ทัง้การจัดอบรม
ภายในบรษัิท และการสง่พนกังานไปอบรมภายนอกบริษัท ครบตามสดัสว่นหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลกูจา้ง
เฉลี่ยในระหว่างปีนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 อีกทัง้มี
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานท่ีก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการใหเ้ป็นไปอยา่งยตุิธรรม และบรษัิทยดึมั่นปฏิบตัิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั 
4.3 นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิตอ่ลกูคา้  

 บรษัิทมีความมุง่มั่นในการสรา้งความพงึพอใจ และความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ที่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ี
ดีมีคุณภาพในระดบัราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพที่ดี  จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิ
เก่ียวกบัลกูคา้ ไวด้งัต่อไปนี ้

4.3.1 สนิคา้และบรกิาร 
 ผลติสนิคา้ และบรกิารท่ีมีคณุภาพ โดยมุง่มั่นท่ีจะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และจรงิจงั 

เพื่อใหไ้ดส้ินคา้ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่สงูขึน้ มีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึง
เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

4.3.2 การรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากลกูคา้

ก่อน เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย อีกทัง้จดัเก็บขอ้มลู
ของลกูคา้อยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่ าขอ้มลูไปใชใ้นทางไมถ่กูตอ้ง 

4.3.3 การใหข้อ้เสนอแนะ 
 จดัใหม้ีหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสนิคา้และบริการ ใหค้  าปรกึษา วิธีแกไ้ขปัญหา 

และค าแนะน าตา่ง ๆ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ 
4.4 นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้  

 การด าเนินธุรกิจกบัคูค่า้ใด ๆ ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อกฎหมายใด ๆ 
รวมถึงการหลกีเลีย่งการซือ้สนิคา้ที่คูค่า้ละเมิดสทิธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่น าผลงานหรือ
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ขอ้มลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอก น ามาใชป้ระโยชนภ์ายในบรษัิท จะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า จะไม่ละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น มีการค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนักบัคู่คา้ 
การคดัเลอืกคูค่า้ท าอยา่งยตุิธรรม โดยมีนโยบายการคดัเลอืกคูค่า้ที่ถือปฏิบตัิอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้บริษัทถือว่าคู่คา้
เป็นปัจจยัส าคญัในการรว่มสรา้ง Value Chain ใหก้บัลกูคา้   

 การปฏิบตัิต่อเจา้หนีบ้ริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพื่อสรา้งความเช่ือถือใหแ้ก่
เจา้หนี ้โดยบริษัทยึดมั่นในสญัญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไวไ้ด ้บรษัิทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
4.5 นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่   

 บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี  และเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ
ก าหนดใหคู้ค่า้ตอ้งขายสนิคา้ของบรษัิทเทา่นัน้ และไมม่ีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้โดยใชว้ิธีการใด ๆ ให้
ไดม้าซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฎหมาย และขดัตอ่จรยิธรรม 
4.6 นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิตอ่สาธารณชนและสงัคมโดยรวม  

 บรษัิทในฐานะเป็นบรษัิทของคนไทย ตระหนกัและมีจิตส านึกในบญุคณุของประเทศ และเป็นสว่นหนึ่งของ
สงัคม ซึ่งตอ้งรบัผิดชอบในการช่วยเหลือสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน ตลอดจนการ
สนบัสนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทมีการด าเนินธุรกิจ โดยไดเ้ริม่จดัท ารายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม 

5. บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) รวมถึงจดัใหม้ีกระบวนการในการ
จดัการกบัเรือ่งที่รอ้งเรยีนวา่อาจเป็นการกระท าผิด รวมถึงแนวทางในการใหค้วามเป็นธรรม และปกปอ้งคุม้ครอง
พนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด หรือพบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ
บริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง ผ่านทางอีเมล ์

aripwhistleblow@arip.co.th ซึง่รายละเอียดระบไุวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 
6. บริษัทจัดใหม้ีนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน และหา้มจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชนท์าง

ธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูล และควบคมุดแูลเพื่อ
ปอ้งกนัและติดตามประเมินผลความเสี่ยงจากการทจุริตและคอรร์ปัชนั อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตัิในการต่อตา้น
การทจุรติและคอรร์ปัชนันี ้ฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะท าการสนบัสนนุและสง่เสริม รวมถึงการฝึกอบรมใหบ้คุลากร
ทกุระดบัเห็นความส าคญั และมีจิตส านกึในการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั 
 

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
1. บรษัิทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้งครบถว้นโปรง่ใสทั่วถึง และทนัเวลา อาทิ เป้าหมาย

ระยะยาวของบรษัิท ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายการระหวา่งกนั ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
ขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหน้กัลงทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุ โดยผ่านช่องทาง และ 
สื่อการเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ  ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถึงผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) 
อีกทัง้อีเมลใ์นการติดต่อกบัผูร้บัผิดชอบที่เก่ียวขอ้งในการติดต่อกบันกัลงทนุ tarip@arip.co.th รวมทัง้เปิดเผย
ขอ้มลูทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

2. บรษัิทไดร้ายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และรายงานผล
การปฏิบตัิตามนโยบายผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษัิท 
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3. บริษัทไดแ้สดงรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผูส้อบ
บญัชีไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) โดยบริษัทจดัสง่รายงานทาง 
การเงินตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไมม่ีรายการท่ีท าใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไข หรืองบการเงิน
ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงิน 

4. บริษัทไดม้ีการเปิดเผย รายช่ือคณะกรรมการอิสระ บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าตอบแทน จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ประวตัิคณะกรรมการ ไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปี (56-2) 

5. บริษัทจัดใหม้ีผูท้ี่รบัผิดชอบในการใหข้อ้มลูสารสนเทศ และสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุตลอดจนนกัวิเคราะห์
หลกัทรพัยร์วมถึงมีการพบปะใหข้อ้มลูดงักลา่วตามความเหมาะสม 

6. บริษัทไดม้ีการรายงานการถือหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล
การเงิน เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ที่ถือหลกัทรพัยใ์นบริษัท รวมถึง
รายงานการมีสว่นไดเ้สยี ในท่ีประชมุคณะกรรมการ ในแตล่ะไตรมาส เพื่อใหท้ราบความเคลือ่นไหวในการถือหุน้
บรษัิท  

7. บริษัทไดม้ีการแจกแจงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัท และเปิดเผยการถือหุน้ของกรรมการ และผูบ้ริหารใหท้ราบ
การถือหุน้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีความเขา้ใจเรื่องโครงสรา้งความสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้ที่อาจมี
ผลกระทบตอ่อ านาจการควบคมุหรอืการบรหิารจดัการของบรษัิท 

8. บริษัทมีการจา้งผูส้อบบญัชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิที่ไดร้บัการยอมรบัเป็นผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบ
บญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยคา่สอบบญัชี ค่าบริการ
อื่น ๆ ที่จ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีหรอืบรษัิทสอบบญัชี 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลที่มีความหลากหลายทัง้ทางดา้น ทักษะ ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ
เฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์บับริษัท เพศ อาย ุและมีกรรมการบริหาร อย่างนอ้ย 1 ท่าน ที่มีประสบการณใ์นธุรกิจ
หลกัของบริษัท โดยคณะกรรมการจะเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร 
ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบรษัิท  

1.1  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไมเ่ป็นฝ่ายบรหิารเป็นสว่นใหญ่ โดยมีกรรมการ
อิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบดว้ย กรรมการที่มีประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจ มีจ านวนทัง้หมด 8 ท่าน ดังนี ้
กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 2 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 25 กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 75 
(โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 37.5 มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ มีคุณสมบตัิ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย)์ 

1.2  วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการ ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น
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สามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจาก
ต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป 
ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะ
เลอืกเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได ้

 
2. คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการมีคณุสมบตัิ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการจดัการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท โดยสรุปอ านาจหนา้ที่ท่ีส  าคญั ดงันี  ้
2.1.1 จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบรษัิท 
2.1.2 จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
2.1.3 จัดใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบังวด 3 เดือน 

สิน้สุดแต่ละไตรมาส ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว อีกทั้งจัดท างบแสดงฐานะการเงิน และ              
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิท ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท ซึง่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2.1.4 พิจารณาก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับ
การท างานของฝ่ายบรหิารไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ทัง้นี ้คณุสมบตัิของกรรมการอิสระที่บริษัทไดก้ าหนด
ไวเ้ทียบเทา่กบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์ 

2.1.5 จดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามการด าเนินงานของบริษัท
ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1.6 พิจาณาแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท  
2.1.7 มอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ 
หรอือ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 
 ทัง้นี ้อาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบ
อ านาจนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา 
และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใดท ากบับรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

2.1.8 มีสว่นรว่มในการก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษัทเพื่อใหผู้บ้ริหาร และพนกังานมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกนั และมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี ซึ่งคณะกรรมการไดต้ิดตามดแูลใหม้ีการน า
กลยทุธข์องบรษัิทไปปฏิบตัิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผนงบประมาณที่อนมุตัิ  
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2.1.9 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดูแลการ
บรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ใน
เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้กอ่นการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ 
เรือ่งที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การ
ออกหุน้กู ้การขาย หรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น หรือการ
ซือ้ หรอืรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 
เป็นตน้ 
 นอกจากนี ้ยังมีขอบเขต หน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ  การท ารายการที่               
เก่ียวโยงกนั และการซือ้หรอืขายทรพัยส์ินที่ส  าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ประกาศอื่นของ ส านกังาน กลต. หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

2.1.10 ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
2.1.11 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ผูจ้ดัการใหญ่ (Chief Executive 

Officer) และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
2.1.12 ตอ้งไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้

เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหุน้สว่นจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

2.1.13 กรณีมีสว่นไดเ้สียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญาที่บริษัทท าขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้กูเ้พิ่มขึน้ 
หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ 

2.2 คณะกรรมการจัดใหม้ีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณอ์ักษร และใหค้วามเห็นชอบ
นโยบายดงักลา่ว โดยมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ1 ครัง้ 

2.3 คณะกรรมการจดัใหม้ีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษัท รวมถึงส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบัติ  ติดตามผลการปฏิบัติดงักล่าว เพื่อใหม้ั่นใจว่า 
พนักงานทุกคนมีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอ้บังคับ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และ
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม บรษัิทก าหนดใหพ้นกังานใหมท่กุคนจะตอ้งไดร้บัการอบรม
ในระหว่างการปฐมนิเทศ และการพัฒนา อบรม ทบทวนส าหรับพนักงานปัจจุบัน โดยอา จจัดท า
แบบทดสอบเก่ียวกบักฎเกณฑใ์นการปฏิบตัิงาน ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิของพนกังาน รวมถึงนโยบายดา้น
ทรัพยากรบุคคล ให้พนักงานทุกคนได้ทดสอบเป็นระยะ ๆ เมื่อเห็นว่าระเบียบและข้อปฏิบัติมีการ
เปลีย่นแปลง และน าผลที่ไดม้าประเมินระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจของพนกังานเพื่อด าเนินการสื่อสารให้
พนกังานมีความเขา้ใจอยา่งทั่วถึงในการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขององคก์รตอ่ไป 

2.4 คณะกรรมการจัดใหม้ีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจดัการที่มี
ประสทิธิผลครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 

2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลใหม้ีการจดัท านโยบายก ากับดแูลการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อป้องกันการเปิดเผย
ขอ้มูลที่เป็นความลบัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive 
information)   
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2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลใหม้ีระบบบริหารจัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  มีกรอบการ
ปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน ในดา้นการจดัการระบบการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูองคก์ร 

2.7 คณะกรรมการก ากับดูแลสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท โดย
มอบหมายใหฝ่้ายบรหิารมีหนา้ที่รายงานตดิตามและประเมินฐานะทางการเงินของบรษัิทตอ่คณะกรรมการ
อยา่งสม ่าเสมอ 

2.8 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สรา้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคา้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
 

3. ประธานกรรมการ  
อ านาจ หนา้ที่และบทบาทของประธานกรรมการ 
เพื่อใหก้ารแบ่งแยกอ านาจหนา้ที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่าง
ชดัเจน บริษัทจึงก าหนดใหป้ระธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผูจ้ัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน 
โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ที่ ดงันี ้
3.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้
ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัผูจ้ดัการใหญ่ 
3.2 มีบทบาทในการควบคมุการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคับบริษัท สนบัสนุนและ
เปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3.3 สนบัสนนุและสง่เสริมใหค้ณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ 
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3.4 ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ใหบ้รรลุตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้
3.5 เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้
สองฝ่ายเทา่กนั 

4. กรรมการอิสระ 
4.1 กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่า
เทียมกนั ตลอดจนไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์สามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ และให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

4.2 คณุสมบตัิและวาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการอิสระ 
4.2.1 เป็นกรรมการซึง่อาจถือหุน้ของบรษัิทได ้แตต่อ้งไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
4.2.2 เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
4.2.3 เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากคณะกรรมการบรหิาร และผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุ 
4.2.4 ตอ้งไม่เป็นญาติสนิท หรือเป็นบคุคลซึ่งรบัหรือมีผลประโยชนร์ว่มกบัฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
4.2.5 เป็นผูซ้ึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีสาระส าคญักับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดง

ความเห็นที่เป็นอิสระ 
4.2.6 ตอ้งไมเ่ป็นลกูจา้ง หรอืพนกังานท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ าในช่วงสองปีก่อนด ารงต าแหนง่ 
4.2.7 ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรอืเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท 
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4.2.8 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
5. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

บรษัิทจดัใหม้ีคณะกรรมการชดุยอ่ย  คือ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อท าหนา้ที่ช่วย
ศกึษา และกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติ  และก าหนด

นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑใ์น
การด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ  และ/หรือให้
ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัได ้ดงันี ้  

(1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ ฝ่ายจัดการสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณี
เรง่ดว่น และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

(2) อนมุตัิการใชจ้่าย ตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบรษัิท (Level of Authorization) ที่ไดร้บัการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

(3) อนมุตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุที่ส  าคญั ๆ ที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้
แลว้ 

(4) เป็นคณะที่ปรึกษาใหฝ่้ายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงาน
บคุคล และดา้นการปฏิบตัิการอื่น ๆ 

ทัง้นี ้อ  านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใด
ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีสว่นไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะ
อื่นใดขดัแยง้กบับรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิรายการใน
ลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการ
ดงักลา่วตามที่ขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ
ด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษัิทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นสว่นหนึง่ของคณะกรรมการ โดยแต่งตัง้จากคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน 
และอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรูด้า้นบญัชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระ
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

5.2.1 คณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.2.1.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  บริษัท                 

ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
5.2.1.2 มีความเป็นอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงินและการบริหารงาน

ของบริษัท หรือบริษัทรว่ม หรือบริษัทย่อย หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึง
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ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส้่วนเสียในลกัษณะ ดงักลา่วในเวลา 2 ปีก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้  
เห็นว่าการเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดส้่วนเสียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หนา้ที่ และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

5.2.1.3 ตอ้งไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการ
ของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

5.2.1.4 ตอ้งไมเ่ป็นผูท้ี่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน หรอืที่ปรกึษาที่
ไดร้บัเงินเดือนประจ า ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบรษัิท 

5.2.1.5 ตอ้งไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบรษัิท 

5.2.1.6 สามารถปฏิบัติหนา้ที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนา้ที่                 
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการไดโ้ดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของฝ่าย
บรหิาร ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ
บคุคลดงักลา่ว 

5.2.2 ขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
5.2.2.1 สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง

อยา่งเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
5.2.2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5.2.2.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อ 
ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอื กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

5.2.2.4 พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจา้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็น
ผูส้อบบัญชีภายนอกของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วม
ประชมุกบัผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไมม่ีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.2.5 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้
เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงาน
ดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

5.2.2.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกับความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน

ของบรษัิท 
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- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- จ านวนครัง้การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของ  

กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติ

หนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่  และ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
5.2.2.7 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้ริษัทแจง้มติเปลี่ยนแปลง

หนา้ที่ และจดัท ารายช่ือ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และน าส่งต่อตลาดหลักทรพัย์ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

5.2.3 วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปีรวมทัง้การแตง่ตัง้เพิ่มและถอดถอนจาก

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ การ
ลาออกของกรรมการตรวจสอบใหย้ื่นใบลาต่อประธานกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  30 วัน โดย
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุตัิ 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ 
คณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกภายใน 90 
วนั โดยบคุคลที่ไดร้บัแตง่ตัง้จะอยูใ่นต าแหนง่ได ้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบที่ตน
แทน พรอ้มแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบภายใน 3 วนัท าการ พรอ้มหนังสือรบัรองและ
ประวตัิของกรรมการตรวจสอบ 
5.2.4 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2.4.1 ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณางบ
การเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ 
ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

5.2.4.2 ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดั
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ประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
เรง่ดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรอืก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

5.2.4.3 ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ในคราวถดัไป เพื่อทราบทกุครัง้ 

5.2.4.4 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตัง้จากคณะกรรมการ และประกอบดว้ยกรรมการ
หรือฝ่ายบริหารอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ  

5.3.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.3.1.1 คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการ และ

ประกอบดว้ยกรรมการหรือฝ่ายบริหารอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

5.3.1.2 กรรมการอิสระ ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.3.1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแตง่ตัง้พนกังานของบริษัท จ านวน 1 คน ท าหนา้ที่เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.3.2 ขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

5.3.2.1 การสรรหา 
(1) ก าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ และ/หรือ
เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

(2) พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีต  าแหน่งว่างลง และ/หรือ 
แตง่ตัง้เพิ่ม 

(3) ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
5.3.2.2 การก าหนดคา่ตอบแทน 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

(2) ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็น และเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงินของ
คณะกรรมการเป็นรายบคุคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการให้
พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 
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(3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ    
มอบหมาย 
 

5.3.3 วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.3.3.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี 

กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนผูท้ี่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการ
แตง่ตัง้เขา้มาใหมไ่ด ้

5.3.3.2 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอนัมิใช่
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนต าแหน่งที่ว่าง
นัน้ โดยใหม้ีวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพียงเท่า
วาระท่ียงัเหลอือยูใ่นต าแหนง่ที่ไปแทน 

5.3.3.3 หากกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทา่นใด ประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ 
จะตอ้งแจง้ตอ่บรษัิทลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้
ทดแทน 

5.3.4 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.3.4.1 ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

เพื่อพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
5.3.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละครัง้ ใหม้ีกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงจะถือว่าครบองคป์ระชมุ 

5.3.4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนทา่นหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดตัง้ขึน้เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการ ดา้นบรรษัทภิบาล ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการด าเนินกิจการต่าง ๆ ใหบ้รรลคุวามส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายที่ก าหนดไว ้เพื่อเป็นการสรา้งมลูคา่เพิ่ม ความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นได้
เสยีทกุภาคสว่น 

5.4.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเลือกจากกรรมการจ านวนหนึ่งของ

บรษัิท และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้นี ้ก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
5.4.2 ขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

5.4.2.1 ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่
บรษัิทจดัตัง้ขึน้ รวมทัง้ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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5.4.2.2 ก าหนดและทบทวนหลกัเกณฑข์อ้พึงปฏิบตัิที่ส  าคญั ๆ ของบริษัท ตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี 

5.4.2.3 ทบทวนนโยบาย หลกัการและแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 
5.4.2.4 เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจขอ้พึงปฏิบัติที่ดีแก่

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท 
5.4.2.5 ดแูลใหห้ลกัการบรรษัทภิบาลท่ีดีมีผลในทางปฏิบตัิมีความตอ่เนื่องและเหมาะสม 
5.4.2.6 รายงานตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท พรอ้มความเห็น

ในแนวปฏิบตัิ และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
5.4.2.7 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถแตง่ตัง้พนกังานของบรษัิท จ านวน 1 คน ท าหนา้ที่

เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
5.4.3 วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

5.4.3.1 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ
พิจารณาคดัเลือกกรรมการจ านวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูท้รงคุณวฒุิเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา แตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาล ทัง้นี ้กรรมการ
ที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ดงักลา่วมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ 

5.4.3.2 ก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
5.4.4 การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

5.4.4.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

5.4.4.2 วาระการประชมุ และเอกสารการประชมุจะตอ้งจดัสง่ใหแ้ก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 7 วนั 

5.4.4.3 ในการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึง่จึงจะครบเป็น องคป์ระชมุ 

5.4.4.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชมุ ทัง้นีก้รรมการ ท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการพิจารณาหรอืลงมติ 

 
6. การประชุมคณะกรรมการ 

6.1 จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4  เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

6.2 จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก าหนดวนัประชุมไวล้ว่งหนา้ตลอดทัง้ปี 
และอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

6.3 จ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ในกรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ จะตอ้งมีกรรมการ
อยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

6.4 ประธานกรรมการ จะเป็นผูด้แูลใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชมุ 
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6.5 เลขานุการบริษัทท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไปใหก้รรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษามาก่อน
ลว่งหนา้  

6.6 ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท มี
หนา้ที่ดแูลและจดัสรรเวลาแตล่ะวาระใหอ้ยา่งเพียงพอส าหรบักรรมการท่ีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ  ในประเด็นที่ส  าคญั โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งอย่าง
เป็นธรรม รวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิารที่เก่ียวขอ้งน าเสนอขอ้มลูประกอบการอภิปรายปัญหาส าคญั รวมถึงเป็น
ผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง ทัง้ 2 ฝ่าย
เทา่กนั   

 
7. การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ ไดก้ าหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นฝ่ายบริหารประชุมรว่มกนัอย่างนอ้ย 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่
เป็นฝ่ายบริหารเขา้ร่วมการประชุม เพื่อใหก้รรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณา
ประเด็นตา่ง ๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท และเรือ่งที่อยูใ่นความสนใจ  

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
8.1 กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ แต่ทัง้นีใ้นการเป็นกรรมการ

ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

8.2 ในการด ารงต าแหน่งของผูจ้ดัการใหญ่ (Chief Executive Officer) บริษัทก าหนดใหไ้ม่สามารถไปด ารง
ต าแหนง่กรรมการท่ีบรษัิทอื่น ยกเวน้บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

มีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปี โดยใหม้ีการประเมินคณะกรรมบริษัททัง้
คณะ และประเมินผูจ้ดัการใหญ่   

โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบฟอรม์การประเมินที่ประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑก์ารประเมินดา้นต่าง ๆ 
ดงันี ้โครงสรา้ง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิารใหแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่น  

 
10. ค่าตอบแทน 

10.1 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการอยา่งชดัเจนและโปรง่ใส และเพียงพอในการจงูใจที่จะดแูล
และรกัษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ตอ้งการ  

10.2 กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
10.3 คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร พิจารณาโดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการ

ปฏิบตัิของคณะกรรมการบรหิารแตล่ะทา่น  
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10.4 การพิจารณาค่าตอบแทนทัง้หมดดงักลา่ว จะดคูวามเหมาะสมของประสบการณ์ ภาระหนา้ที่ ความรู ้
ความสามารถ และความช านาญของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั และไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิในแตล่ะปี 

 
11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

11.1 กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่านจะไดร้บัทราบขอ้มลูของบริษัท กฎระเบียบและขอ้มลูธุรกิจ
ของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ ก่อนปฏิบตัิหนา้ที่ 

11.2 กรรมการจะไดร้บัการสนบัสนนุและสง่เสรมิใหม้ีการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง  เพื่อช่วยให้
กรรมการบรษัิทสามารถท าหนา้ที่และก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
12. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการมีหนา้ที่พิจาณาแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท โดยเลขานกุารบรษัิทมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั ดงันี  ้
12.1 ใหข้อ้แนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลในการ

ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
12.2 สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ใหข้อ้มลู และผลกัดนัคณะกรรมการใหป้ฏิบตัิ

ตาม 
12.3 จดัเตรยีมระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการ 
12.4 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท และขอ้

พงึปฏิบตัิที่ดี 
12.5 บนัทกึรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการ รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติ

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการ 
12.6 จดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
12.7 ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารจัดท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตามที่

กฎหมายก าหนด 
12.8 เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
12.9 ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและขอ้ก าหนด 
12.10 ติดตอ่และสือ่สารกบัผูถื้อหุน้เพื่อใหไ้ดร้บัทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ และขา่วสารของบริษัท และเป็น

สือ่กลางระหวา่งผูถื้อหุน้ กบัคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
12.11 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
12.12 จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการ 
12.13 ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร 
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13. แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
คณะกรรมการก าหนดใหม้ีแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารสงูสดุ (ผูจ้ดัการใหญ่) ผูอ้  านวยการฝ่ายสื่อ

ธุรกิจ ผูอ้  านวยการฝ่ายสือ่ไอทีและการจดังาน ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารดิจิทลั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของ
บริษัท เพื่อใหผู้ล้งทุน องคก์ร ตลอดจนพนักงานวางใจไดว้่า การด าเนินงานของบริษัทจะไดร้บัการสานต่ออย่าง
ทนัท่วงที หากต าแหน่งส าคญัดงักลา่วว่างลง โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคลเป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ ์และแผนการสบืทอดต าแหนง่และใหม้ีการทบทวนแผนเป็นประจ าทกุปี  

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญั และจดัใหม้ีกลไกในการก ากบัดแูลการด าเนินงาน ที่ท  าใหส้ามารถควบคมุดแูล
การจดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของ
บริษัท เช่น การพิจารณาส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม                  
ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบริษัท
ยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม มีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มนัน้ ๆ  

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทมีการก าหนดระบบการควบคมุภายในที่ เหมาะสม และรดักุมเพียงพอ รวมถึง
กลไกอื่นในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยดงักลา่ว เช่น กลไกในการก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงิน และ   
ผลการด าเนินงานการท ารายการระหวา่งบรษัิทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ หรือ
การท ารายการส าคญัอื่นใด ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง รวมถึงมีการก ากบัดแูลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึกบญัชี
ของบรษัิทยอ่ยใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัตามก าหนด 

 


