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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

(Corporate Governance Policy) 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

หมวดท่ี 1 สิทธิและการปฏิบติัตนของผูถื้อหุ้น (Right of Shareholders) 

1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

          บรษิัท มนีโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบนัทุกรายได้รบัสทิธพิื้นฐานต่าง  ๆ    
ทัง้ในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทัดว้ยมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอืไดโ้ดยใหส้ทิธใิน
การซือ้ขาย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ไดอ้ย่างเป็นอสิระการไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษิทั การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ 
การแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมอย่างเป็นอสิระ การร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่นการเลอืกตัง้กรรมการ 
การอนุมตัจิ่ายเงนิปันผล การเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละอื่น ๆ  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวน
หุน้ทีถ่อือยู่ โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงและไมม่หีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นการจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายอื่น 

1. ให้ขอ้มูลทีส่ าคญัและจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างชดัเจนและทนัต่อ
เหตุการณ์  โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หากบรษิัทเหน็ว่าเรื่องใ ด                              
มคีวามจ าเป็นทีผู่ถ้อืหุน้ต้องรบัรู้ บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและข่าวบรษิทัจดทะเบยีน
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  ผูถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอเกีย่วกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยงัไดช้ีแ้จง           
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่างชดัเจนในเอกสารทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปกบั
หนงัสอืนดัประชุม 

3.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ              
ให้กรรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บรษิัทได้จดัส่งไปพร้อมกบั
หนังสอืนัดประชุม นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลด (Download)  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. 
ส าหรบั ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ไดอ้กีดว้ย 

บรษิทั ไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปี
บญัช ี และหากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ  ซึง่เป็นเรื่องทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทีต่้องได้รบัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทั 
จะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

 

1.2 การจดัประชุมผูถ้ือหุ้น 

บรษิทั ไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ทัง้ในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย์
และในฐานะเจา้ของบรษิทัดว้ยมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอืได ้โดยใหส้ทิธใินการซือ้ขาย โอน หลกัทรพัยท์ีต่น
ถอือยู่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ การไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิทั การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ การแสดงความคดิเหน็ในที่

http://www.tstegroup.com/


  

 

2 Version TSTE-SC.2020 

ประชุม อย่างเป็นอสิระการร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่น การเลอืกตัง้กรรมการ การอนุมตัจิ่ายเงนิปันผล 
การเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละอื่น ๆ  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ โดยหุน้
แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นการจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายอื่น 

นอกเหนือจากสทิธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิ 
และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

1. ใหข้อ้มลูทีส่ าคญัและจ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์                     
โดยบางเรื่องแมว้่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัใหต้อ้งเปิดเผย แต่หากบรษิทัเหน็ว่าเรื่องใด
มีความจ าเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรบัรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทและข่าว
บรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ผูถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอเกีย่วกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดย   
บรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตแ์ละโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้
ยงัได้ชี้แจงสทิธิของผู้ถือหุ้นในการเขา้ประชุมและสทิธอิอกเสยีงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชดัเจนใน
เอกสารทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปกบัหนงัสอืนดัประชุม 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้                
กรรมการอสิระ หรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะทีบ่รษิทัไดจ้ัดสง่
ไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถ Download  หนังสอืมอบฉันทะผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

4. ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเ์สนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ 
รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี ผู้ถือหุ้นต้องถือหุน้อย่าง
ต่อเนื่องไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย
รวมกนักไ็ด ้ และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเนื่องนับจากวนัทีเ่สนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็น
เวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน โดยบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผู้กลัน่กรองเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา  โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม
บรษิทัจะแจง้ในหนังสอืนัดประชุมว่าเป็นวาระทีก่ าหนดโดยผูถ้อืหุน้ ส่วนในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิัท
ปฏเิสธไม่รบัเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพื่อใหบ้รรจุเป็นวาระ บรษิทัจะชีแ้จงเหตุผลใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปีทราบ  โดยบรษิทัไดจ้ดัท าแบบฟอรม์ส าหรบัการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อกีดว้ย   

5. ในวนัทีป่ระชุมบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารลงทะเบยีนโดยใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ นอกจากนี้ใน 
การใช้สทิธิออกเสยีงแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบตัรยืนยัน 
การลงคะแนนทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเพื่อค านวณหกัออกจากผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด  
ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตัง้ กรรมการจะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดทีเ่หน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  และงดออก
เสยีงเพื่อน ามาค านวณผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และเมื่อจบการประชุมผู้ถอืหุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอยีดได ้

6. ในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละปีจะมกีรรมการทีค่รบออกตามวาระจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนคณะกรรมการ 
ทัง้หมด ซึ่งจะมกีารเลอืกตัง้ในวนัประชุม บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงแต่ละ
บุคคล ใหเ้ขา้รบัการเลอืกตัง้ได้อย่างเป็นอสิระ นอกจากนี้บรษิัทได้ก าหนดใหม้วีาระเกี่ยวกบัค่าตอบแทน
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ของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคณะจะไดร้บัเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน
เป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบรษิัท ซึ่งหากมกีารเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

7. การนบัคะแนนเสยีงมคีวามชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยบรษิทัฯ ก าหนดใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็น
ผูส้งัเกตุการณ์ตรวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุ้น และเปิดเผย
ใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

8. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่าง ๆ อย่าง      
อิสระก่อนการลงมติ ในวาระใดๆ นอกจากนัน้บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
อย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมขีอ้สงสยั ข้อซกัถาม บริษัทได้จดัเตรยีมบุคลากร 
ทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละสาขาเป็นผูใ้หค้ าตอบภายใตค้วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

9. ในวาระใด ๆ  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถขอใหม้กีารลงคะแนนเสยีงดว้ยวธิลีบัได ้หากผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
และมผีูถ้อืหุน้ 5 คนรบัรอง เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหล้งคะแนนดว้ยวธิลีบั 

10. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดพ้จิารณาตามล าดบัในระเบยีบวาระทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมทีไ่ดส้ง่ให้ 
ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงล าดบัวาระดงักล่าวและไม่มกีารขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่อง
อื่น ทีน่อกเหนือไปจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

11. บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการทกุคนมหีน้าทีเ่ขา้ร่วมในการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถ
ซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งได้ 
 

หมวดท่ี 2 ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น (Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิัท ให้ความเท่าเทยีมกนักบัผู้ถือหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                  
นกัลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยเฉพาะกบัผูถ้อืหุน้สว่นน้อย  เช่น  

1. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น บรษิัทฯ ให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุน้ทุกรายในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อ
หนึ่งเสยีง ทัง้นี้ เพื่อความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกนัได ้ 

2. การก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยผูถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระซึง่จะเป็นผูพ้จิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมใน
แต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียนก็จะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่
เหมาะสม หรอืกรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีก่รรมการอสิระพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าเป็นเรื่องส าคญัทีม่ผีลต่อ
ผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงการงดการซื้อขาย
หลกัทรพัยใ์นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห ์หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว 
(Blackout Period) จนถงึวนัทีบ่รษิทัเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนไวแ้ลว้  

4. ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายจดัการและพนักงานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล  

5. ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดจ้ดัท าหนังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนดทศิทางการลง                  
คะแนนไดต้ามแบบกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และจดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุ้น นอกจากนี้
บรษิัทยงัให้สทิธแิก่ผู้ถือหุ้นที่เขา้ประชุมภายหลงัจาก ได้เริม่ประชุมแล้วมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนส าหรบั
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วาระทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ไดม้กีารลงมติ และนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระทีไ่ด้เขา้ประชุม
และออกเสยีงเป็นตน้ไป เวน้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่น 

6. เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็ นอกจากการแจง้มตทิีป่ระชุมผ่าน         
ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ใน
แต่ละวาระบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายในวนัท าการถดัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

7. มกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบดว้ยขอ้มูลสาระส าคญั ไดแ้ก่ มตทิีป่ระชุมและผล  
การลงคะแนนเสยีงโดยแบ่งเป็นจ านวนเสยีงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง หรอืบตัรเสยีในแต่ละ
วาระ ค าถาม ค าชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมและจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ทางการภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ส่งรายงานการประชุมให้แก่ผูถ้อืหุน้
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั                 

 บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ซึง่ยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี้  

1.บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกบัหน้าที่ในการจดัท ารายงานการถือ
หลกัทรพัย์ของบรษิัท โดยตนเอง คู่สมรสหรอืผู้ที่อยู่กนิด้วยกนัฉันสามภีรยิา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่
บุคคลดงักล่าวถือหุ้นรวมกันเกนิร้อยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมีสดัส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใน 
นิติบุคคลนัน้ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที ่สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที่มี
บุคคลอื่นใดถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไวแ้ทนบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย ทัง้นี้ การรายงานกรณีทีม่บีุคคล
อื่น (Nominee) ถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไวแ้ทนนัน้ใหร้ะบุรายการดงักล่าวแยกต่างหากจากกรณีถอื
หลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตน คู่สมรส และบุตร
ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัท าและ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านักงาน
คณะกรรมการการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่เลขานุการบรษิัท ในวนัเดยีวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์  เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการทราบต่อไป 

    3.บรษิทัฯ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ น าขอ้มลู
นัน้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลกัทรพัย์ และบุคคลดงักล่าวขา้งต้นต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลอื่น 
รวมทัง้บุคคลในครอบครวั ทีอ่าจน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชน์เช่นเดยีวกนั ซึง่หากเกดิกรณีดงักล่าวขึน้ ทัง้ผูใ้หข้อ้มลูและ
ผูร้บัขอ้มูลทีน่ าไปใชป้ระโยชน์อาจต้องมคีวามผดิตามทีก่ฎหมายทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ บรษิทัฯ ถอืว่าเป็นความผดิทาง
วินัยตามข้อบงัคับการท างานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา  
การตกัเตอืนเป็นตวัหนังสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรอืใหอ้อก หรอืตอ้งลาออกจากกรรมการแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
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นอกจากนี้บริษัทฯ ก าหนดช่วงห้ามซื้อขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่เกี่ยวขอ้งที่ได้ล่วงรู้งบการเงนิของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท 
กระท าการ หรอืยนิยอมใหผู้้อื่นใชข้อ้มูลดงักล่าวกระท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 
สปัดาห ์หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่
ควรซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่สาธารณะผ่าน
ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

 4.บรษิัทฯ ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ หรอือดตีกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน 
ที่ลาออกแล้วเปิดเผยขอ้มูลภายใน หรอืความลบัของบรษิัทฯ ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของบรษิัทฯ ที่ตนได้
รบัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่
บรษิทัฯ และคู่คา้ของบรษิทัฯ 

5.กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของพนกังานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าที่
เกบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในบรษิัทฯ และมหีน้าที่ในการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ เพื่อประโยชน์การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้ โดยมิให้ขดัต่อพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้ ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงงานของบรษิทัฯ น าความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้ประโยชน์ใหแ้ก่
บรษิทัอื่นทีต่นเองเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง 

 

หมวดท่ี 3 สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Roles of Stakeholders) 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม จรรยาบรรณฉบบันี้มแีนวปฏบิตัต่ิอผู้
มสีว่นไดเ้สยีทีก่วา้งขึน้ เพื่อใหพ้นกังานทุกท่านไดป้ฎบิตัติามจรรยาบรรณ และสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั 
รวมทัง้บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่าย การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่น
ไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ บุคลากรของบรษิทั (กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน) ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หนี้ คู่แข่งทางการ
คา้ สิง่แวดลอ้ม สงัคมและสว่นรวม ดงันี้ 
 

การปฏิบติัความรบัผิดชอบผูถื้อหุ้น 
1. สรา้งผลตอบแทนทีเ่จรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและเหมาะสมแก่ผูถ้อืหุ้นทัง้รายใหญ่ และรายย่อย  ทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว 
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยยึดมัน่ 

การปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
3. ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความสุจรติ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ถือหุน้และปฏบิตัต่ิอ     

ผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกันโดยใช้ช่องทางในการสื่อสารต่าง  ๆ ที่เหมาะสมใน 
แต่ละสถานการณ์ 

4. จัดท ารายงานสถานะขององค์กรอย่างสม ่ าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น  
และผูเ้กีย่วขอ้ง 

5. ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ขององคก์ร ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
องคก์ร 
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การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
บรษิทัตระหนกัดวี่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัยิง่ทีจ่ะน าพาบรษิทัไปสู่ความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิ

ของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบาย  
ทีจ่ะใหม้กีารปฏบิตัต่ิอพนกังานดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังาน และใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังาน โดย
มีการจ่ายค่าจ้างและสวสัดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานและสภาวะ
เศรษฐกจิการว่าจา้ง  

2. บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทัง้ 
อาชวีอนามยัของพนกังาน 

3. บริษัทฯ จัดสถานที่ท างานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ท า พร้อมสร้าง
บรรยากาศในสถานทีท่ างานใหพ้นกังานรูส้กึอยากท างานร่วมกบับรษิทัอย่างเตม็ที่ 

4. บรษิทัฯ สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายละเมดิสทิธมินุษยชน 
และจดัให้มีการป้องกนัการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้เปิดโอกาสให้
พนกังานสามารถรอ้งทุกขใ์นเรื่องการละเมดิสทิธมินุษยชนได ้

5. บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลใหเ้ป็นมาตรฐานสากล และเป็นระบบ 
ทัง้การสรรหา การพฒันาความรู้ศกัยภาพและความสามารถ การประเมินผล การแต่งตัง้ โยกย้าย 
รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงานทีช่ดัเจน  มกีารปฏบิตัโิดยความสจุรติใจ ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

6. บรษิัทฯ ปฏบิตัิต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่
เลอืกปฏบิตัเิพยีงเพราะความแตกต่างทางกาย จติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ ผวิ การศกึษา 
สถานะทางสงัคมหรอืเรื่องอื่นใด และหลกีเลีย่ง  กระท าการใด ๆ อนัส่งผลต่อความกา้วหน้าและมัน่คง
ในอาชพีการงานของพนกังาน 
 
 

ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารจงึใหค้วามส าคญัแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
1. มุ่งมัน่ในการพฒันา และมมีาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกคา้ ภายใต้เทคโนโลยีท่ีท่นัสมยั

และมีประสทิธภิาพ มีระบบการจดัการคุณภาพในระดบัสากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, 
GMP, HACCP, HALAL เป็นตน้ 

2. จดัระบบทีส่ามารถใหลู้กค้าสามารถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่อง และความไม่พอใจในการบรกิาร และเสนอ
ขอ้แนะน าทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อด าเนินการตอบสนองแก่ลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ 

3. ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอลูกคา้อย่างเคร่งครดักรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลูกค้า
เพื่อทราบและร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการจดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจ
ของลกูคา้ เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาดา้นการบรกิารต่อไป 

4. เสนอข่าวสารบรกิารแก่ลูกคา้อย่างเทีย่งตรง ถูกต้อง เป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใด ๆ และไม่
น าขอ้มลูของลกูคา้ไปเผยแพร่หรอืหาประโยชน์ใสต่นเองและผูเ้กีย่วขอ้งไม่ว่ากรณีใด ๆ 

5. ปฏบิตัิตามกฎหมายและจรยิธรรมทางการค้า และไม่กระท าการใดอนัเป็นการเอารดัเอาเปรยีบผู้บริโภค 
ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ 
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ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 

1. บริษัทฯ ไม่เรียก หรือรบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากบั คู่ค้า โดยปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

2. บรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้ตกลงกบัคู่คา้อย่างเทีย่งตรงและเคร่งครดัในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข
ต่าง ๆ ไดต้อ้งรบีแจง้คู่คา้โดยเรว็เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาทางแกไ้ขปัญหา 

3. บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้ โดยปฏบิตักิบัคู่คา้อย่างเสมอภาคบน
พืน้ฐานทางการคา้ทีเ่ป็นธรรมและการด าเนินงานอย่างโปร่งใส บรษิทัฯ ก าหนดคุณสมบตัคิู่คา้โดยคู่คา้
ต้องมีชื่อเสยีงที่ดี มีจริยธรรมและความเป็นมอือาชพี และไม่มีการละเมดิกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม  
และแรงงาน  

4. บรษิทัฯ ดูแลคู่คา้เสมอืนหนึ่งพนัธมติรทางการคา้ทีเ่ตบิโตไปดว้ยกนั พรอ้มทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
โอกาสกบัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทยีม โดยยดึประโยชน์ร่วมกนั 

 
ความรบัผิดชอบต่อเจ้าหน้ี 

1. บรษิทัฯ เคารพและปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่ต่ีอเจา้หนี้การคา้ และสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั ทัง้ในแง่
การช าระหนี้ และเงื่อนไขการค ้าประกนั รวมทัง้เงื่อนไขอื่น ๆ ทีก่ าหนดไวร้่วมกนั 

2. บรษิัทฯ บรหิารเงนิทุนด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อความมัน่คงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกนัมิให ้
บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากล าบากในการช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทัง้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อ
เตรยีมพรอ้มในการช าระคนืหนี้ใหแ้ก่เจา้หนี้ตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 

3. หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัในสญัญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้โดยเรว็  
เพื่อร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาบนพืน้ฐานการเจรจาตกลงร่วมกนั 

4. บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลทีถู่กตอ้งและเป็นความจรงิ รวมถงึไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัจะท าให้
เกดิความเสยีหายแก่เจา้หนี้ 

 
ความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

1. บรษิทัฯ ยดึถอืการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม และประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี
2. บรษิัทฯ ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม 

รวมถงึไม่ใชข้อ้ความอนัเป็นเทจ็ทีจ่ะท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้  
3. บรษิทัฯ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากการแข่งขนั และด าเนินธุรกจิอย่างโปรงใส รวมถงึส่งเสรมิ

การคา้เสร ี  
4. บริษัทฯ สนับสนุนการร่วมมอืกบัคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ เพื่อผู้บรโิภค มิใช่เป็นไปเพื่อการ

ผกูขาดการจดัสรรรายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร การก าหนดราคา
สนิคา้และบรกิาร อนัจะก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผูบ้รโิภคในภาพรวม 
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ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นของบริษทั 
ทรพัย์สนิของบริษัทหมายถึง สงัหาริมทรพัย์และอสงัหาริมทรพัย์ ทัง้น้ียงัรวมขอ้มูลเอกสารสทิธิส์ทิธบิตัร 

ลขิสทิธิ ์และความลบัต่าง ๆ ของบรษิัท กรรมการ ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่น าทรพัย์สนิต่าง ๆ ของ
บรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรอืผูอ้ื่น ยกเวน้กรณีฉุกเฉินทีไ่ดร้บัอนุญาตจากผูม้อี านาจแลว้เท่านัน้ มหีลกัปฎบิตั ิ
ดงันี้ 

1. พนักงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบมใิหท้รพัยส์นิของบรษิทั สญูเสยี สญูหาย หรอืเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์
ทรพัย์สนิและทรพัยากรธรรมชาติรวมทัง้พลงังานต่าง ๆ ของบรษิัทควรน ามาใชใ้นการด าเนินกจิการ
ของบรษิทัเพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพของการด าเนินงานและคุม้ค่าทรพัยส์นิสงูสดุ  

2. พนักงานไม่ควรกระท าการปรบัเปลีย่น แกไ้ข หรอืตกแต่งทรพัยข์องบรษิทัก่อนไดร้บัอนุญาตจากผูท้ีม่ ี
อ านาจแลว้เท่านัน้ 

3. หา้มมใิหพ้นกังาน ปลอมแปลง แกไ้ข และ / หรอืตกแต่งเอกสารของบรษิทัโดยมชิอบ 
4. ในกรณีทรพัยส์นิเป็นคอมพวิเตอร ์หา้มมใิหพ้นักงานน าโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิห์รอืโปรแกรมผดิกฎหมาย

ใดๆ มาลงในเครื่องของบรษิทั  
4.1 ผู้บริหาร และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควรดังนี้

เวบ็ไซตผ์ดิกฎหมายตลอดจนเวบ็ไซตท์ีล่ะเมดิจารตีประเพณีหรอืศลีธรรมอนัดงีาม 
4.2 หา้มผูบ้รหิาร และพนักงานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password) ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มูลของ

บรษิทัแก่ผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นงานใหบ้รกิารในธุรกจิเฉพาะลกูคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้เท่านัน้ 
5. บรษิทัฯ ก าหนดใหบุ้คลากรของบรษิทั (กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน) เคารพทรพัยส์นิทางปัญญา

หรอืลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น รวมทัง้การไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 

การปฏิบติัและความรบัผิดชอบต่อความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  ส่ิงแวดล้อม  สงัคมและส่วนรวม 
บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัและยดึมัน่ในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั ในการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ อนัเป็นธุรกจิของบรษิทัเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมดงันี้ 
1. บริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง  ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสิง่แวดลอ้มในการท างานอย่างเคร่งครดั 
2. บรษิทัจะดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

ลกูคา้ และบุคคลผูม้าตดิต่องานอยู่เสมอ 
3. ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งเอาใจใสอ่ย่างยิง่ต่อกจิกรรมทัง้ปวงทีจ่ะสง่เสรมิถงึความปลอดภยั คุณภาพ 

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
4. สนบัสนุนกจิการใด ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม 
5. หลกีเลีย่งการกระท าการใด ๆ ทีส่ง่ผลเสยีหายแก่ประเทศชาต ิบา้นเมอืง ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
6. ไม่ส่งเสรมิหรอืใหค้วามร่วมมอืใด ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมายหรอืเป็นภยัต่อส่วนรวมและความ

มัน่คงของประเทศ ตลอดจนมีการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค โดยการใช้
จรยิธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกจิ 

7. สรา้งจติส านึกและปลกูฝังความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาตใินองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 
8. บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้ออกแบบและพฒันากระบวนการผลติและบรกิาร เครื่องจกัร อุปกรณ์ ให้สามารถ

ควบคุม และ/หรอื ลดมลภาวะไดด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนส่งเสรมิการใชว้ตัถุดบิและผลติภณัฑท์ี่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปฎบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องทีม่ผีลการกระทบต่อการตดัสนิใจของ  
ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารควบคุมและก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็น
สารสนเทศทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิใหถู้กต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยมสีาระส าคญัครบถ้วนเพยีงพอ
เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal  
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ทัง้นี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของ
บรษิทัไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืกรรมการรองผูจ้ดัการเป็นผูด้ าเนินการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอื บุคคลากร
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มลู นอกจากนัน้ยงัมสี านักเลขานุการบรษิทัท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบันักลงทุนสถาบนั 
ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม  

 
ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญับรษิทัไดด้ าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่น  

ไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอย่างทัว่ถงึ  โดยมกีารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 1)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2)   
 2)  งบการเงนิของบรษิทั 
 3)  เอกสารแจง้มตคิณะกรรมการบรษิทัและอื่นๆ 
2.  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
3.  กระทรวงพาณิชย ์
4.  เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tstegroup.com ซึง่มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5.  การจดัสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์
6.  ช่องทางอื่นใดในอนาคตทีบ่รษิทัฯ พจิารณาว่าเหมาะสมตามสมควร 
 

บรษิทั ยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีก่ าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั-
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรฐัอย่างเคร่งครดัและ
ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่ากฎหมาย กฏเกณฑ์ ขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัถอืปฏบิตันิัน้มคีวาม
ทนัสมยัและเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา 
  2.  เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) ภายใน 3 เดือน และรายงานประจ าปี       
(แบบ 56-2) ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัทีส่ ิน้สดุรอบปีบญัช ีผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
ส านักงาน ก.ล.ต. และเวบ็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และนักลงทุน ไดท้ราบขอ้มูล ทัง้นี้ หากใน
อนาคตกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ปรบัเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปิดเผยขอ้มูล เป็นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูตามกฎเกณฑด์งักล่าวต่อไป 
 3.  จดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ    
บญัชใีนรายงานประจ าปี 
           4.  เปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจ านวนครัง้การเขา้ประชุม
เป็นรายบุคคล 
           5.   เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมอย่างชดัเจน  บนเวบ็ไซต์
บรษิทั 
           6.   เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็น  

http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
http://www.tstegroup.com/
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   รายบุคคล 
           7.   เปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์บริษัทเกีย่วกบั กรรมการ ผู้บรหิาร โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถอืหุน้ 
วสิยัทศัน์ นโยบายการก ากบัดแูล จรรยาบรรณต่าง ๆ ตลอดจนขา่วสารทีเ่ผยแพร่ 
           8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทัง้รปูแบบ ลกัษณะ และจ านวนค่าตอบแทนทีแ่ต่ละ    

    คนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
           9. ก าหนดระเบยีบการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในและระเบยีบปฏบิตัใินการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ 
และผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกบักฎหมายเกี่ยวกับหลักทรพัย์และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยระเบียบข้างต้น              
มหีลกัการทีส่ าคญัดงันี้ 

-  จดัระบบงานสถานทีป่ฏบิตังิานการเกบ็รกัษาขอ้มลูภายในไม่ใหถู้กเปิดเผยไปยงับุคคลอื่นและการใช้
ขอ้มลูภายในหรอืการสง่ขอ้มลูภายในใหก้ระท าไดเ้ฉพาะผูท้ีจ่ าเป็นตอ้งรูห้รอืตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานเท่านัน้ 

-  ห้ามกรรมการและผู้บรหิารท ารายการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์โดยอาศยัขอ้มูลภายใน          
อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ที่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัย์ -                     
แห่งประเทศไทย หรอืน าขอ้มลูภายในนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ 

 

-  กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่้องรายงานการถอืหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะและรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยด์งักล่าวทุกครัง้ เมื่อมกีาร ซือ้ ขาย โอน 
หรือรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนดและต้องส าเนา
รายงานขา้งต้น ต่อเลขานุการบรษิทัเพื่อรวบรวมเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย  นอกจากนี้บรษิทัยงั
ก าหนดใหพ้นักงาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัตามเกณฑท์ี่ก าหนดต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ดงักล่าว ของตน ของคู่สมรสและของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อหน่วยงานก ากบัการปฏบิตังิานของบรษิทัดว้ย 

 

-  ในการก ากบัดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย์และการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในบริษัทได้ก าหนด ช่วง
ระยะเวลาทีจ่ ากดัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการและผูบ้รหิารรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  
โดยให้งดเว้นการซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนวนัที่บริษัทเปิดเผยขอ้มูลงบการเงนิหรือผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาสจนถงึวนัทีบ่รษิทัเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและมกีารแจง้ระเบยีบ  กฎเกณฑใ์นการป้องกนัการใช้
ขอ้มูลภายในให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บรหิารได้ปฏบิตัิตาม
ระเบยีบอย่างเคร่งครดั 

10. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งครัง้แรกต่อเลขานุการ
บรษิทัเพื่อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครัง้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง                     
ตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด พ.ศ.2535 
    คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางตดิต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์จดัท าจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธโ์ดย
ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์บริษัท  www.tstegroup.com  ช่องทางในการติดต่อผู้อ านวยการฝ่าย 
021834567 ต่อ 2030 
 
หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย  ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณสมบตัเิฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยจดัท า
ตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมคีุณสมบตัิ

http://www.tstegroup.com/
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เหมาะสมตอบสนองตามความต้องการของผู้มสี่วนได้เสยี และมกีรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มี
ประสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัฯ ด าเนินกจิการอยู่ 

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจและหน้าทีก่ ากบัดแูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคภ์ายใตข้อบเขต
ที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิทัและมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุน้ทุกรายโดยท าหน้าทีเ่ป็นผู้ก ากบัดูแลการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิัทด้วยความเป็นอสิระเที่ยงธรรมโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มปีระโยชน์ร่วมทุกรายโดย
คณะกรรมการบริษัทจะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการปฏิบตัิงานที่ซ ้าซ้อนกบักรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการ
บรหิาร 

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้จี านวนกรรมการบรษิทัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
โดยพจิารณาจ านวนกรรมการตามความเหมาะสมกบัประเภทและขนาดของธุรกจิ นอกจากนี้ ก าหนดให้คณะกรรมการ
บรษิัท จะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยที่กรรมการอสิระต้องเป็นผู้ทีม่คีวามเป็น
อสิระจากฝ่ายจดัการ และไม่มคีวามเกีย่วขอ้งส่วนตวั ความเกีย่วขอ้งทางธุรกจิ  หรอืดา้นอื่นๆ กบับรษิทัหรอืผูบ้รหิาร
ของบรษิทัไม่เป็นตวัแทนของกลุ่มผูถ้อืหุน้เฉพาะราย ไม่มคีวามผกูพนัดา้นการเงนิหรอืสว่นตวักบับรษิทั  ท าใหส้ามารถ
ใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง
กรรมการอสิระของบรษิทัทุกคนมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
คอื ไม่ได้มกีารถือหุ้นในบรษิทัเกนิกว่าร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ (เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ /หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทัง้ไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั  

กรรมการบรษิทัมปีระสบการณ์ทางธุรกจิและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมต่อ
บรษิทัโดยมคีวามเขา้ใจในอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทางธุรกจิสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพสามารถสร้าง
การไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม  รวมถงึสามารถน าเสนอมุมมองทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัความเสีย่งที่
ส าคญั   นอกจากนี้กรรมการบรษิทัทุกท่านเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่า
ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ในการเขา้รบัต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการแต่ละคนจะไดร้บัขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบับรษิทั ขอ้บงัคบัทีร่ะบุ
ถงึขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั การไดร้บัค าแนะน าดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบและเงือ่นไขต่างๆ 
ในการเป็นกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์รวมไปถึงการได้รบัการท าความเขา้ใจถงึธุรกจิของบรษิทั  
ทัง้นี้กรรมการบรษิัทแต่ละบุคคลควรเข้าประชุมคณะกรรมการบรษิัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งในคราวแรก 3 ปี กรรมการทีอ่อกตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งต่อไดห้ากผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัใินกรณีทีจ่ะมกีารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัใหม่ คณะกรรมการบรษิทัจะต้อง
สรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่ง  และบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทันัน้ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลอืไม่น้อย
กว่าสองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล  ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมตติ้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
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จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่และกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะมวีาระการด ารงต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ตนแทน 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลใหผู้บ้รหิารปฏบิตังิานตามกลยุทธแ์ละแผนงานทีก่ าหนดไว ้ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด  โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายอ านาจและ
ความรบัผิดชอบในบรหิารงานประจ าวนัไปยงักรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงตามล าดบัรวมทัง้การแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดแูลงานเฉพาะดา้น 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีส านักเลขานุการบริษัทในการท าหน้าที่ในการแนะน าและช่วยเหลือ
คณะกรรมการบริษัทโดยรบัผิดชอบในการด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
กระบวนการก ากบัดูแลกจิการและปฏบิตัหิน้าทีท่ีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ทัง้ยงัท าหน้าทีใ่นการ
ประสานงานและช่วยเหลอืดแูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหไ้ดร้บัการปฏบิตั ิอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ จรรยาบรรณธุรกจิ สภาวะความ
เสีย่งในปัจจุบนั และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและควรสนบัสนุนใหม้กีารจดัท าหรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
กลยุทธส์ าหรบัระยะปานกลาง 3 – 5 ปี และส่งเสรมิการสื่อสารใหเ้ป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจ
และการด าเนินงานของบุคคลากรทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 

บทบาท  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
1.  ดูแลและจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมทัง้มตทิีป่ระชุม-                 

ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทและก ากับดูแล (Monitor and Supervise)                        

ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่า                                  
ทางเศรษฐกจิสงูขึน้ใหแ้ก่กจิการและสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3.  ควบคุมก ากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บั
มอบหมายเวน้แต่ เรื่องดงัต่อไปนี้คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ 

3.1 เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
3.2 การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่มีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธติามงบการเงนิรวม 
     ล่าสดุ 
3.3 การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิที่ส าคญัที่มมีูลค่าเกนิกว่าร้อยละ 50  ของสนิทรพัย์รวมตาม     

งบการเงนิรวมล่าสดุ 
และในกรณีดงัต่อไปนี้จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้วย               

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัการ 

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์  
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
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(ฉ) การใดที่พระราชบญัญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้ต้องได้รับมติจาก          
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบยีน หรอืรายการ        
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

4.  พิจารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลและแผนพฒันาผู้บรหิาร รวมถึงการ
ก าหนดค่าตอบแทนสรรหาและก าหนดผูส้บืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูและประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ รวมทัง้ดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

5.  ดูแลให้มกีารก ากบัตรวจสอบ ทัง้จากผู้ตรวจสอบภายใน และผู ้สอบบญัชีภายนอกให้ท าหน้าที่
อย่างมีประสทิธผิล 

6. อนุมตัิงบการเงนิประจ าไตรมาสรายงวดและประจ าปีและดูแลให้มกีารจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

7. คณะกรรมการจะด าเนินการจดัให้มกีารประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้
คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจ าเดือนก็จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการเพิม่ขึน้ตามทีเ่หน็สมควร 

-  มกีารก าหนดระเบยีบการประชุมวาระหลกัของการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างชดัเจนตลอดปี เช่น         
   ระเบยีบวาระเพื่อรบัรอง  เพื่อทราบ  เพื่อพจิารณาและระเบยีบวาระอื่นๆ 
-  การพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ จะตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นธรรม 
-  เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความเหน็อย่างมอีสิระ 
-  ก าหนดเวลาในการพจิารณาแต่ละวาระไวอ้ยา่งเพยีงพอ เพื่อการอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างรอบคอบ 
-  ประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม 

8.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยจดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
9.  มคีวามตัง้ใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในการด าเนินธุรกจิ 
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ชีย่วชาญจากสาขาวชิาชพีต่างๆ เพื่อการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งแม่นย า 
11. กรรมการต้องมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิมคีวาม

สนใจในกจิการของบรษิทัทีต่นเองเป็นกรรมการ 
12.  คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกนิ          

สี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีท างบดุลงวดสิ้นปีของบริษัท การประชุมคราวอื่น  ๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

13.  คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีของบรษิทั
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนี ้และ
คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
กรรมการบรษิทัจะได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3  ปีเพื่อความต่อเนื่องในการด าเนินงานวาระ

ของการด ารงต าแหน่งอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามมตอินุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีทีก่รรมการด ารงต าแหน่งจน

ครบวาระ  ทีป่ระชุมคณะกรรมการจะพจิารณาผลการด าเนินงานของกรรมการทีค่รบวาระว่ากรรมการผูท้ีค่รบวาระนัน้

ได้สละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ซึ่งเมื่อ

คณะกรรมการพจิารณาและเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมกจ็ะพจิารณาแต่งตัง้กรรมการผู้ที่ครบวาระนัน้ให้กลบัเข้ าด ารง
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ต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่งและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป หากกรรมการประสงคจ์ะลาออก

จากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบรษิทั 

กรรมการอิสระ 
บรษิทัไดก้ าหนดความหมายของ “กรรมการอสิระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง โครงสรา้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสรมิธรรมาภบิาลของบรษิทัและแนวทางปฏบิตัขิอง
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนและรกัษาสมดุลของ
การบรหิารที่ด ีบรษิัท จงึก าหนดให้ค าว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึงกรรมการที่ไม่ท าหน้าที่จดัการของ
บรษิัท  บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุมและเป็นผูซ้ึง่
ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะทีจ่ะท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

 

บรษิทัก าหนดคุณสมบตัขิอง กรรมการอสิระของบรษิทัเข้มกว่าคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ดงันี้.- 

1. เป็นบุคคลทีถ่อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครอืบรษิทั

ร่วม 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ า หรือไม่

เป็นผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทบรษิทัในเครอื บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืไม่เป็นบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบญัชี ในลกัษณะที่เป็นการ

จ ากดัความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่ าแหน่งกรรมการและไม่มปีระโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทร่วม                 

หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะทีจ่ะท าใหข้าดความเป็นอสิระ 

4. ไม่เป็นญาตสินิทหรอืมคีวามสมัพนัธอ์ื่นที่อาจท าใหข้าดความเป็นอสิระกบัผูบ้รหิารระดบัสูง ผู้ถอืหุน้ราย

ใหญ่ของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท  บรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอืผู้มอี านาจ

ควบคุม-ของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั  ผูม้อี านาจควบคุมหรอืผูถ้อืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ี 

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั

สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                 

ที่ปรกึษาทางการเงนิ  ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้

ถือ-หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย  ผู้มอี านาจควบคุม  หรอื

หุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

2 ปี 
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั  หรอืบรษิทั

ย่อย  หรอืไม่เป็นหุ ้นส่วนที่มนีัยในหา้งหุ ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 

พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย 

9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 

การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบริษทั  สรปุได้ดงัน้ี 
1.  กรรมการของบรษิทัเลอืกตัง้โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมจี านวนไม่น้อยกว่าหา้คน ซึง่กรรมการไม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรและมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

2.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1)  ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

         (2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน   
เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

(4)  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการ    
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานในทีป่ระชุมนัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็น

อัตราถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสามกรรมการ                          

ทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก    

สว่นในปีทีส่ามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

4.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา  68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
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ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ

แทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการ            
ทีย่งัเหลอือยู่ 

7. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่า                 
กึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

8. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้การปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการได้
แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการตดิตาม ก ากบัดูแล หรอืพจิารณาศกึษาเรื่อง
ส าคญั ของบรษิทัฯในรายละเอยีด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมอี านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบรหิาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

 
คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มคีวามสนใจบทบาทหน้าทีท่ี่ต้องรบัผดิชอบและมคีวามเขา้ใจลกัษณะงานการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
เป็นอย่างด ีมหีน้าทีดู่แลการบรหิารจดัการของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบรษิทั และค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเสมอ 
 

บทบาท  หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีจ่ดัการงานและด าเนินกจิการของบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการก าหนด

หรอืไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการใหด้ าเนินการเฉพาะกรณี 
2. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีใ่นการบรหิารธุรกจิของบรษิทัตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 
3. ประธานกรรมการบรหิารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อรบัทราบถงึกจิการทีฝ่่ายบรหิารไดท้ าไปแลว้จะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างส าคญัแก่กจิการของบรษิทั และ/
หรอืเรื่องที่ฝ่ายบรหิารเหน็สมควรเสนอเพื่ออนุมตัิเป็นรายเรื่องใหเ้สนอเพื่อรบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ก่อน 

4. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจและหน้าทีใ่นการด าเนินกจิกรรมตามทีก่ าหนดเพื่อบรหิารกจิการใหป้ระสบ
ความส าเรจ็บรรลุเป้าหมายของบรษิทั   
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5. จดัท าและสอบทานแผนทางการเงนิและนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั   
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

6. พฒันาและดูแลทรพัยากรบุคคลและก าหนดอตัราค่าตอบแทนให้ด าเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรพัยากร
บุคคล 

7. พจิารณาแต่งตัง้ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารฝ่ายงานลงมาถงึพนักงานระดบักลาง     
และจดัหาผูส้บืทอดการด ารงต าแหน่งต่อ 

8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

9. ตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานทุกระดบัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งตามแนวทางทีบ่รษิทั 
ก าหนดรวมทัง้ประสทิธผิลของการควบคุมภายในและการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย         
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบรหิาร พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 1. ตาย 
 2. ขาดคุณสมบตักิารเป็นคณะกรรมการบรหิาร 

3. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
 4. ลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึบรษิทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตัง้แต่ปี 2542 มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระซึง่มคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มจี านวนอย่าง
น้อยสามคนและอย่างน้อยหนึ่งคนตอ้งมคีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปนี้ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรอื การว่าจา้งบรษิัท
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบรหิารความเสีย่งการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัไดร้วมถงึป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

4. สอบทานและด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการจดัใหม้รีะบบหรอืช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอื
รอ้งทุกขร์วมทัง้การปรบัปรุงแกไ้ขและการก ากบัดูแลเรื่องการรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขใ์หม้คีวามเหมาะสมเป็นแต่ละ
เรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 

5. พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
7. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีอง

บรษิัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ รวมทัง้เขา้
ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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8. พจิารณารายการเกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน 
     ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบรษิทั 
(3) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าทีต่ามกฎ
บตัร (Charter) 

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
11. ในการปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปนี้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุง แก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมอีงคป์ระกอบและคุณสมบตั ิดงันี้ 
1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอสิระ และมอีย่างน้อย 3 คน ซึง่ในจ านวนนี้อย่างน้อย 1 คน 

ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 
2. มีคุณสมบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
3. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืก และแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีเ่ลขาคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 
2. ลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึบรษิทั 
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3. ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบันี้ หรอืตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจง้ต่อบรษิทัฯ 
ล่วงหน้า 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะไดพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการท่าน
อื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่าออกและใหบ้รษิทัฯ แจง้การลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ทราบดว้ย 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบ
มจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีง
เท่าวาระทีย่งัคงเหลอือยู่ 

อนึ่ง กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งได ้ โดยมคีณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 3 ท่านและประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และกรรมการอกี 2 ท่าน เป็นกรรมการอสิระ เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลทีม่ี
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทัง้ช่วยเสนอนโยบาย
ค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารดงักล่าวนัน้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา และก าหนดการประชุมปีละ 2 ครัง้  

ตัง้ขึน้โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถุประสงค ์

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรใหก้ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อทบทวน
ขอ้มลูต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัมากยิง่ขึน้  การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนสามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงัต่อไปนี้ 

1. ดแูลโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสมกบัองคก์ร  
และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรษิทัและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมด้วย
ความโปร่งใส เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

3. พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระให้
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทั โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

4. พจิารณาสรรหากลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร
ระดบัสูง ที่มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ 
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5. จดัให้มแีผนสบืทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อเตรยีมความพร้อมเป็น
แผนต่อเนื่องใหม้ผีู้สบืทอดงานในกรณีทีก่รรมการผู้จดัการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงในต าแหน่งนัน้  ๆ 
เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด าเนินไปได้ อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมกีารทบทวนอย่างสม่าเสมอ 

6. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ใหม้คีวามเป็นธรรมและสมเหตุผล โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
บรษิัทอื่นในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิัท รวมทัง้ น าเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิ

7. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะในการก าหนด
ค่าตอบแทนพจิารณาเสนอแนะในภาพรวมเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของ
พนกังานบรษิทัตามการแนะน าเบือ้งตน้ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

8. ทบทวน เปลีย่นแปลงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้ง
กบัภาวการณ์ และน าเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

9. ปฎบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยประธานคณะกรรมการดงักล่าวตอ้ง
เป็นกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และมคีุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น พรบ.หลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการปฎบิตังิานอยู่ในต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ
บรษิัท ทัง้นี้เมื่อครบก าหนดออกตามวาระกอ็าจได้รบัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอกีได้โดยขึน้อยู่กบั
ดุลพนิิจของคณะกรรมการบรษิัท  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 1. ตาย 

 2. ลาออก 

 3. ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

 5. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นหนังสอืต่อประธาน 
กรรมการบรษิทั ทัง้นี้ การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึบรษิทั 

 6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่งต้องอยู่รกัษาการในต าแหน่ง เพื่อด าเนินการงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่



  

 

21 Version TSTE-SC.2020 

 7. ในกรณีทีต่ าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออก
ตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บคุคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
แทน เพื่อใหม้จี านวนกรรมการครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทน อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู ่
 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 ประกอบด้วยกรรมการอสิระ และกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร โดยก าหนดให้กรรมการอสิระเป็นประธาน และมี
เลขานุการบรษิทัเป็นเลขาในทีป่ระชุม  มจี านวนกรรมการในคณะอย่างน้อย 3 ท่าน สงูสดุไม่เกนิ 5 ท่าน โดย 
   1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งท่านที่เป็นกรรมการอิสระ เป็น
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

     3. ใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยต าแหน่ง 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท  เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบญัชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Risk) เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุม  
ความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งโดยรวม ของบรษิทัฯ และทบทวนความเพยีงพอ 
ของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถึงความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัิตาม
นโยบายทีก่ าหนด 

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในภาวะปกติ  
และภาวะวกิฤต ิเพื่อใหม้ัน่ใจว่า การส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องทัว่ทัง้องค์กร และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

6. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ และใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่้องด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ  

7. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถจดัจา้งทีป่รกึษาจากภายนอก เพื่อขอค าแนะน าไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของ
บรษิทั โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ปฏบิตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ด้านการลงทุนในกรณีทีบ่รษิทัมกีารลงทุน
มากกว่ายีส่บิหา้ล้านบาท ให้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหค้วามเหน็ประกอบการพจิารณาใน
เรื่องความเสีย่งต่าง ๆ 

 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

       ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สามารถเรยีกผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งนัน้ ๆ เขา้ร่วม
ประชุม เพื่อสง่เสรมิและจดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร รวมถงึตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง 
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วาระการด ารงต าแหน่ง  
คราวละ 3 ปี    กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตัง้ต่อไปได้ตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 
2. ออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั และไม่ไดร้บัการคดัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกี 1 วาระ 
3. ขาดคุณสมบตัิการเป็นคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงตามขอ้บงัคบันี้ หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
5. ลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึบรษิทั 
ในกรณีที่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบรษิัทจะได้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการท่านอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น ทดแทนบุคคลทีล่าออกต่อไป 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้
จากต าแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการไปก่อน จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชุดใหม่ 

ในกรณีที่ต าแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงน้อยกว่าจ านวน 3 ท่าน ด้วยเพราะเหตุอื่น
นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง แทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวนครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็น
กรรมการบรหิารความเสีย่งอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ตนแทน  

 

5.3 การประชมุคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

บรษิทัฯ ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไวเ้ป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี 
และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบถงึก าหนดการดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
ดงันี้ 

- คณะกรรมการบรษิทัฯ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 
- คณะกรรมการบรหิาร ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ 
- คณะกรรมการความเสีย่ง ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 
- การประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ 
 
การลงมตใินทีป่ระชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คอืใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในการ

ลงคะแนน อย่างไรกต็ามแมว้่าขอ้บงัคบัจะก าหนดองคป์ระชุมขัน้ต ่าไว ้คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายเพิม่ขึน้

นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวว้่าจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่าของคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะลงมตใินแต่ละวาระจะตอ้งมกีรรมการ

อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทั 
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กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในแต่ละวาระ คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยี และ

ไม่อยู่ร่วมในการพจิารณาวาระนัน้ เพื่อใหก้รรมการท่านอื่นมกีารอภปิรายและลงมตอิย่างเป็นอสิระ โดยเปิดเผยบนัทกึไว้

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 

5.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี ระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ กบัฝ่ายจดัการ 

 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ส าหรบัฝ่ายจดัการประกอบด้วยประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิาร รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้จดัการ เพื่อให้การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในเรื่องการก าหนด

นโยบายบรษิทัฯ การบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกจากกนัอย่างชดัเจน บรษิทัฯ จงึก าหนดใหป้ระธานกรรมการ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร  เป็นคนละบุคคลกนั ดงันี้ 

ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทหน้าทีก่ ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทาง

ปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์องฝ่ายจดัการ รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสี่วน

ร่วมในการบรหิารงานประจ าของบรษิทัฯ ประธานกรรมการเป็นผูท้ าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั

และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุม

คณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนส าเรจ็ลุล่วง 

  1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงั

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั  ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ

คณะกรรมการก็ได้  เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุม

ร่วมกบักบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ สนันสนุนและ          
เปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 
 3. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความ
รบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 4. ดแูล ตดิตาม การบรหิารของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์  
ทีก่ าหนดไว ้
 5. เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท มกีารลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง       
ทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 

 อนึ่ง ภายหลงัจากการประชุมสิน้สุดลง ส านักเลขานุการบรษิทัจะรบัผดิชอบในการจดัท ารายงานการประชุม

และน าเสนอใหก้รรมการบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิรายงานการประชุมใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วนตามที่

ประชุม และเมื่อมกีารแกไ้ขแลว้ ส านักเลขาฯ จะน ารายงานการประชุมดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมรบัรองในครัง้ถดัไป และให้

ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุมลงลายมอืรบัรองความถูกตอ้ง ทัง้นี้รายงานการประชุมทีร่บัรอง

แล้ว จะถูกเกบ็อย่างเป็นระบบทัง้ในรูปแบบของเอกสารที่ส านักเลขาฯ และจดัเกบ็ในรูปแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

พรอ้มกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอา้งองิ 
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 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรียกชื่อต าแหน่งเป็นอย่างอื่น) 

รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจดัการงานของบรษิทัฯ  ใหบ้รรลุตามแผนทีว่างไว ้และรายงานผลการ

บรหิารต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิัทฯ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เกีย่วขอ้ง 

 2. สัง่การหรอืด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการตามขอ้ 1. ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
และหากเป็นเรื่องส าคญัใหร้ายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

 3. พจิารณาและอนุมตักิารบรรจุ แต่งตัง้ โอนยา้ย ถอดถอน รวมถงึพิจารณาความดคีวามชอบ มาตรการทาง
วนิยั ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน ทัง้นี้ การด าเนินการต่าง ๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ านาจของ
คณะกรรมการบรหิารเป็นผูร้บัมอบอ านาจของบรษิทัฯ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอื มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื มตทิี่
ประชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ  
 4. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจชว่ง และ/หรอื มอบหมายใหบ้คุคลอื่น ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจ 
และ/หรอื เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัฯ ก าหนดไว้ 
 5. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัต่าง ๆ 
ไม่ว่าภายในและภายนอกบรษิทัฯ 

 6. พจิารณาการเขา้ท าสญัญาเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และสญัญาต่าง ๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ต่อกจิการของ
บริษัทฯ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจดัท าสญัญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 7. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษาระเบยีบ วนิยั การท างานภายในองคก์ร  
 8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นคราว ๆ ไป 

 ทัง้นี้ การมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นทีเ่หน็สมควร จะไม่รวมถงึอ านาจ และ/หรอื การมอบอ านาจในการอนุมตัิ
รายการใดทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อยตามกฎเกณฑต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และผู้บริหาร
ระดบัสูงเข้าอบรมและพฒันาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน  และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารควรเตรยีมแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสบื
ทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
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 อนึ่ง บุคคลซึง่ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ต้องไม่ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
กบับรษิทัฯ เกนิกว่า 5 บรษิทัจดทะเบยีน และต้องไม่ด ารงต าแหน่งสงูสุดดา้นการบรหิาร (Chief Executive Officer or 
Managing Director) หรอื ฝ่ายการเงนิและบญัช ี(Chief Financial Officer) ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ อกีดว้ย 
 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั มหีน้าที่รบัผดิชอบด าเนินการจดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร
ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานประจ าปี 
หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการบรษิทัฯ และ
ผูบ้รหิาร ให้ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ พงึต้องทราบ ประสานงานให้มกีาร
ปฏบิตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัทฯ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  
มตคิณะกรรมการและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

5.5 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร 
เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพและ

ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ การประเมนิผลกรรมการ
ชุดย่อย และการประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้บบฟอรม์จากตวัอย่างแบบประเมนิ
ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีารน าผลคะแนนที่คณะกรรมการ
ประเมนิมาวเิคราะหข์อ้มลู และแจง้ผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการไดท้ราบ เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการของฝ่ายจดัการ
ต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู อกีดว้ย 
 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ท าหน้าที่ทบทวน

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมส าหรบัคณะกรรมการ  เพื่อให้สอดคล้องกบัภาระความรบัผดิชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงนิของบรษิทัและพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัผลการส ารวจค่าตอบแทนทีจ่ดัท าขึน้โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ( “IOD”) และท าการปรับปรุงเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง  นอกจากนี้ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชพี และสทิธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชื่อโยงกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
เป็นเกณฑ ์  

 
5.7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

กรรมการบรษิทัฯ ที่ได้รบัต าแหน่งใหม่แต่ละท่านจะได้รบัคู่มอืกรรมการบรษิทั ซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลของ
บรษิทัฯ และขอ้มลูธุรกจิของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง อ านาจหน้าทีข่องกรรมการ ความรบัผดิชอบของกรรมการ กฎระเบยีบที่
เกี่ยวข้องอย่างเพยีงพอก่อนปฏิบตัิหน้าที่ บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเยี่ยมชมกจิการ  
และการพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ รวมทัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อสอบถามขอ้มูลเชงิลกึเกี่ยวกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อกีดว้ย 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ สนับสนุนและส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดร้บัการอบรมและพฒันาความรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ที่จดัโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อช่วยใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถท า
หน้าที ่ก ากบัดแูลกจิการ และบรหิารงานใหบ้รษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  



  

 

27 Version TSTE-SC.2020 

แนวการปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

1. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง      
 

  คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและระบบบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหลกัการควบคุมภายในของ COSO รวมทัง้บรษิทัฯ ไดจ้ดั
ใหร้ะบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอื ไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั โดยมผีูต้รวจสอบภายในท าหน้าทีส่อบทานและควบคุมใหก้ารด าเนินการเป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่วางไวอ้นัไดแ้ก่ การตรวจสอบ ดา้นบรหิาร ดา้นปฏบิตังิาน และดา้นบญัชกีารเงนิ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงาน
ผลการตดิตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส ในส่วนของคณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หก้รรมการทุก
ท่านท าแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีเพื่อประเมนิว่าแผนงานต่างๆ ที่บรษิทั 
ด าเนินการอยู่มคีวามรดักุมและเพยีงพอหรอืไม่ เพื่อน าผลการประเมนิมาใชใ้นการปรบัแผนใหม่ต่อไปในการประเมนิจะ
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี้ 

-  ด้านการควบคมุภายในองคก์ร 
คณะกรรมการบรษิัทก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ

ฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส าคญัของการน าหลกัการก ากบัดูแลมาปฏบิตั ิเพราะเป็นปัจจยัส าคญัทีม่ต่ีอการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื มรีะบบ
การบริหารจัดการที่ค านึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพิ้นฐานที่ส่งเสริมการด าเนินงานให้มี
ประสทิธภิาพ และเพิม่ประสทิธผิลโดยมุ่งเน้นการสรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม 
ในดา้นโครงสรา้งองคก์ร บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามหลกักฎหมายทีเ่กีย่วกบับรษิทัมหาชน และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยเคร่งครดั บรษิทัมขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะที่
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเน้นย ้าในเรื่องการมจีรยิธรรมในฐานะ
เป็นองคก์รของมหาชน  

-  การประเมินความเส่ียง  
บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ เพื่อให้

สามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงได้ร่วมกบัฝ่ายจดัการพจิารณาประเมนิความเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยฝ่ายจดัการไดร้ะบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภท รวมทัง้ความเสีย่งการทุจรติ และจดั
ระดบัความเสีย่งทีส่ าคญัตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อก าหนดแผนงานบรหิารความเสีย่ง และมกีารทบทวน
ปัจจยัความเสีย่งเป็นประจ าทุกปี 

-  การควบคมุการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีคู่มือในการปฏิบตัิงาน โดยมีการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการ ก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอ านาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดูแล
รกัษาทรพัยส์นิและใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัใหม้กีารกระบวนการป้องการการทุจรติในทุกกจิกรรม
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ด าเนินงาน  ก าหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรยีน (Whistle Blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน        
ผูแ้จง้เบาะแสการปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืเกดิการทุจรติ 

-  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อใหข้อ้มลูต่าง ๆ มคีวามถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยใชร้ะบบเทคโนโลยีท่ีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิาพรวมทัง้มคีวาม
ปลอดภยัของขอ้มูล ประมวลผล จดัเกบ็ และตดิตามขอ้มูล เพื่อใหก้ารตดัสนิใจทางธุรกจิ รวมทัง้การก าหนดนโยบาย
ความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มลู  สือ่สารขอ้มลูภายในองคก์รใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน ทราบ
ถงึนโยบาย วตัถุประสงค ์และความรบัผดิชอบใหทุ้กระดบัชัน้ไดต้ะหนกัถงึความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ มีการจัดช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแล เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึง
พฤตกิรรมมชิอบของบุคคลในองคก์ร ทัง้จากพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดกูจิการทีด่ี 

-  ระบบการติดตาม  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกนัระหว่างฝ่ายบญัชบีรษิัทผู้ตรวจสอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทั

ย่อยและผูต้รวจสอบภายใน  ซึง่บรษิทัจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาด าเนินการโดยทีป่ระชุมไดร้ายงานผลการสอบทานและ                        
ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัท และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะน าเสนอรายงานทางการเงินพร้อม
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทัง้รายงานความ
รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิตามทีเ่สนอต่อผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานประจ าปี  การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัทัง้
ทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ 

ขณะเดยีวกนับรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานด้านต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการ
ตดิตามและควบคุมทีเ่หมาะสม  โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานพรอ้มกบับทบาท  เป้าหมายและหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบทีช่ดัเจนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานตัง้แต่ในระดบัสายงานจนถงึระดบับุคคลเพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใจหลกัการปฏบิตังิาน
และสือ่สาร บนพืน้ฐานเดยีวกนั  ในดา้นการจดัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศมกีารจดัอบรมพนกังานในการใชร้ะบบนี้
อย่างต่อเนื่องและจดัใหม้ีระบบส ารองขอ้มูลทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้บรษิทัไดม้กีารก าหนดขอบเขตของ
ขอ้มลูทีส่ามารถรบัและสง่ผ่านระบบของบรษิทัได ้ เพื่อเป็นการป้องกนัขอ้มูลทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหาย
กบัระบบของบรษิทั 

- การบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัท ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหาร
ระดบัสงู เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย ท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทั และกระบวนการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุม
กระบวนการในแผนธุรกจิและระบุถึงปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการก าหนด 
กลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่จดั
ให้มีการประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบรษิทั ทราบทุกรายไตรมาส 

ในกระบวนความเสีย่งของบรษิทั ประกอบดว้ย 
1. ความเสีย่งดา้นก ากบัดแูล 
2. ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์
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3. ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
4. ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 
5. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฏระเบยีบและขอ้บงัคบั 
 

 2. ความขดัแย้งของผลประโยชน์และการป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกบัรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมทัง้ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว  ซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยมี
ปัญหาดงักล่าวเกดิขึน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกครัง้ หากมเีรื่องเกี่ยวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบยีบ
วาระใดทีก่รรมการเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้กรรมการดงักล่าวจะงดออกเสยีงหรอืใหค้วามเหน็ใด ๆ 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยบ์รษิทั จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบและรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซื้อขาย  โอน หรือรับโอน ซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตามหวัขอ้ “รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร”  ซึง่ก าหนดไวต้ายตวัใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ 
 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1. บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการท ารายการที่ เกีย่วโยงกนัและ

ก าหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการท ารายการที่ต้องผ่านการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทัหรอื 
บรษิทัย่อยของบรษิทัจะตอ้งไมม่สีว่นร่วมในการพจิารณาหรอือนุมตัธิุรกรรมดงักล่าว และใหก้ารก าหนด
ราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม ยุตธิรรมตามเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปเสมอืนการท ารายการกบับุคคลทัว่ไป 

3. ก าหนดใหม้กีารน าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อน 
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

4. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดหลกัการใหส้ามารถท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัไดร้ะหว่างกรรมการ 
ผูบ้รหิาร  หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งของบรษิทัทีท่ ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้ หากรายการนัน้มี
ขอ้ตกลงทางการคา้เหมอืนทีท่ ากบัคู่สญัญาทัว่ไป 

5. ในการท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืธรุกรรมระหว่างกนัของบรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทั 
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ก าหนดใหเ้ป็นธุรกรรมทีม่เีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดทีเ่ป็นปกตเิหมอืนกบัธุรกรรมทีท่ ากบับุคคลทัว่ไปทีม่คีวาม
เสีย่งในระดบัเดยีวกนัหรอืเป็นกรณีทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทและกรรมการบรษิัทย่อยตามแต่
กรณี 

 
3. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

บรษิัทฯ มนีโยบายด าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้วยความตระหนักและใหค้วามส าคญัในการ
สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมและชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดูแลสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยยดึหลกัการ
ด าเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพต่อสทิธมินุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี เช่น ผูถ้อื
หุ้น พนักงาน ชุมชนทีบ่รษิทัประกอบกจิการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครฐัตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาติ 
ตามหลกัการ ดงันี้ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
เพื่อแสดงถงึเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  อย่างโปรง่ใส  มคีุณธรรม  มคีวามรบัผดิชอบต่อ                

ผูม้สีว่นไดเ้สยี  ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้มบรษิทัจงึก าหนด “จรรยาบรรณธุรกจิ” ท าขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการ  
ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งทกุคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิทั    

คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ  มีดงัน้ี 
1.  มุ่งเน้นสรา้งผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้พฒันาองคก์รใหเ้ตบิโตและกา้วหน้าอย่างมัน่คง 

2.  ด าเนินการบรหิารและการจดัการองคก์รอย่างรอบคอบ ดว้ยความรู ้ความสามารถและทกัษะอย่างเตม็ที ่ 

3.  ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึหลกั ซื่อสตัย ์สุจรติ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้ง

กบัองคก์ร 

4. องคก์รยดึมัน่ในกฎหมาย และมาตรฐานในการด าเนินธุรกจิอย่างตรงไปตรงมา  รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู

ทางการเงนิอย่างโปร่งใส 

5. ไม่น าสารสนเทศภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผย หรอืขอ้มูลทีถ่อืเป็นความลบัขององคก์รไปหาประโยชน์ใส่ตนและ

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืน าไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

6. ส่งเสรมิการเคารพและยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย์ โดยไม่กีดกนัหรือไม่ให้สทิธิพเิศษ หรือเลือกปฏิบตัิต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความ
แตกต่างในเรื่องเชื่อชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ ผวิ ฐานะทางเศรษฐกจิ 

 7. จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้พฒันาระบบและกลไกในการ  
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เพื่อ
ป้องกนัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ต่างๆ  

8. ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานทีท่ างาน 
เพื่อดแูล รกัษาสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างานของพนักงานใหม้สีขุอนามยัและมคีวามปลอดภยั
ทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ  

9. ส่งเสรมิ พฒันา และเคารพการสร้างสรรค์งานทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่ น ตลอดจนประเมิน 
คุณค่างาน ดงักล่าวอย่างเป็นธรรม โดยไม่กดีกนัหรอืไม่ใหส้ทิธพิเิศษหรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้นึ่งผูใ้ด  

10. สนบัสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมทเีป็นประโยชน์ต่อสงัคม วฒันธรรมและประเพณีอนัดงีาม  
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11. ก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั เกี่ยวกบั การท างานและคู่มือการการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทัง้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกนัมิ ให้พนักงานท าผิด หรือท าความ
เสยีหายรา้ยแรงมาสูต่นเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรอืบรษิทัฯ 

การรบัข้อรอ้งเรียนด้านจริยธรรมธรุกิจ 
บรษิัทได้ก าหนดให้ส านักเลขานุการบรษิัท หรอื คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่เป็นหน่วยรบัร้องเรียน                 

ดา้นจรยิธรรม  ซึง่พนกังาน  ผูเ้กีย่วขอ้ง  และ/หรอืผูป้ระสบพบเหน็สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรมโดยตรงตามที่ 
ทีอ่ยู่บรษิทั 90/1 หมู่4 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์02-1834567 ต่อ 1031 , 1064 
Email: Secretary@tstegroup.com 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัมกีารก ากบัดแูลใหค้่าจา้งอยู่ในระดบัทีเ่หมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง 

และการจดัระเบยีบองคก์รนัน้จะด าเนินการอย่างรบัผดิชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทัง้ปฏบิตัติาม

กฎหมาย และปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มนีโยบายรบัพนกังานทีม่อีายุต ่ากว่า 15 ปี 

ไม่มกีารใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ แรงงานนักโทษโดยบงัคบั แรงงานตามสญัญา แรงงานหนี้ หรอืแรงงาน

ทาส และการคา้มนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชแ้รงงานทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

บริษัท ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากร  การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยใน     

การท างาน  สภาพความเป็นอยู่ทีด่ยี่อมส่งผลไปถงึสภาพจติใจและความทุ่มเทในการท างาน  ดงันัน้บรษิทัจงึมกีารดูแล

เรื่องสวสัดกิารของพนกังานเพิม่ขึน้นอกเหนือจากสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย 

ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารจงึใหค้วามส าคญัแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 

1. ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยบรกิารทีด่เีลศิและเหมาะสม 

2. จดัระบบทีส่ามารถใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องของบรกิารความไม่พอใจและเสนอ

ขอ้แนะน าทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อด าเนินการตอบสนองแก่ลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ 

3. ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดักรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขไดใ้หร้บีแจง้ลกูคา้             

เพื่อทราบและร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4. เสนอขา่วสารบรกิารแก่ลกูคา้อยา่งเทีย่งตรงถูกตอ้งเป็นธรรมและไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิใดๆ 

5. ใหค้วามส าคญัและไม่น าขอ้มลูของลกูคา้ไปเผยแพร่หรอืหาประโยชน์ใสตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งไม่ว่า

กรณีใด ๆ 

การดแูลชุมชน สงัคม และรกัษาส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทั ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรมและแนวทางการก ากบัดแูลกจิการการทีด่ ี

ควบคู่ ไปกบัการมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยบูรณาการ
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วสิยัทศัน์  พนัธกจิ กลยุทธ ์และเป้าหมายขององคก์รเพื่อน าไปสู่การสรา้งความเจรญิก้าวหน้าในเชงิธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

โดยเคารพสทิธมินุษยชน ปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้และผู้บรโิภค สนับสนุนและมี

ส่วนร่วมในการพฒันา ชุมชน สงัคม และการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

พลงังาน รวมทัง้สนบัสนุน การศกึษาและกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรอืผูด้อ้ยโอกาสใหม้คีวามเขม้แขง็พึ่งพา

ตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัต่ิอชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1. ส่งเสรมิการพฒันารูปแบบกระบวนการรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ดว้ยแนวทางการเขา้ร่วมสรา้งสรรค ์

(Co Creation) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ โดยการมสีว่นร่วม การเชญิชวน และการเปิดโอกาสให้

องคก์รอื่น ๆ ไดเ้ขา้มาท างานร่วมกนั 

2.  ส่งเสรมิใหม้กีารใหค้วามรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจติส านึกเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อ

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดบัและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม

กจิกรรมต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้ 

3. มสี่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรกัษาสภาพแวดล้อม และการ

พัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอายุ เดก็และเยาวชน 

4. ส่งเสรมิให้ชุมชนโดยรอบของบรษิัทฯ และชุมชนต่าง ๆ มคีวามเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 

ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มคีุณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสขุ และอยู่รวมกนัอย่างมคีวามสขุ 

การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัก าหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวมเพื่อเป็นนโยบายใหก้รรมการและพนกังานไดป้ฏบิตั ิไดแ้ก่ 

1.  สนบัสนุนกจิการใด ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมสว่นรวม 

2.   หลกีเลีย่งการกระท าการใด ๆ ทีส่ง่ผลเสยีหายแก่ประเทศชาต ิบา้นเมอืง ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

3.  ไม่ส่งเสรมิหรอืใหค้วามร่วมมอืใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิผดิกฎหมายหรอืเป็นภยัต่อสว่นรวมและ 

      ความมัน่คงของประเทศ 

4.  สรา้งจติส านึกและปลกูฝังความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาตใินองคก์รแก่พนกังานทุกระดบั 

 

4. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา และการบริจาคเงินเพื่อการกศุล 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัฯ มอีุดมการณ์ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วน            

ไดเ้สยีทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม) ตามหลกัธรรมาภบิาล และจรรยาบรรณบรษิทัฯ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีกุล่มต่าง ๆ ของบรษิทัฯ บรษิัทมนีโยบายก าหนดความรบัผดิชอบ                
แนวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ เพื่อใหก้าร
ตัดสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิ                         
อย่างรอบคอบ บรษิทัฯ จงึไดป้ระกาศนโยบายเขา้ร่วมการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่   
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หลกัการ 
บรษิทัฯ พงึต่อตา้นและสนับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อลดหรอืขจดัการทุจรติคอรร์ปัชัน่อนัเป็น

เหตุของความเหลื่อมล ้าในการประกอบธุรกจิ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และบ่อนท าลายสงัคมและ
เศรษฐกจิโดยรวม 

นโยบาย 
บรษิทัฯ มนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานกระท าการทุจรติคอรร์ปัชัน่  โดยนโยบายนี้ใหใ้ชก้บั

ทุกหน่วยงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัฯ มอี านาจในการควบคุม และบุคคลทีส่ามที่
เกีย่วขอ้งทางธุรกจิในทุกประเทศทีก่ระท าธุรกจิ และใหม้กีารประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ กบัการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายหมวดนี้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
ด าเนินการแต่ละส่วนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 
ตลอดจนธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระดบัต่าง ๆ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 
1. คณะกรรมการบรษิัทฯ มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้บรษิัทฯ มี

ระบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
2. ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกบัผู้บรหิาร มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัใหม้รีะบบและกลไกในการ

บรหิารความเสีย่งและการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ มาตรการส่งเสรมิการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ แนวทางการ
ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายนี้ การสือ่สารนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปสูพ่นกังานทุกระดบัของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม การฝึกอบรมเพื่อใหพ้นกังานมคีวามรูแ้ละปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ว่า เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ความเพยีงพอ และความเหมาะสม
ของมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่อียู่ และรายงานตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายทุกระดบัต้องปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่  
และจรรยาบรรณ โดยไม่กระท าหรอืสนบัสนุนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ 

ความหมายของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ภายใตน้โยบายนี้ 
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หมายถงึ การให ้เสนอให ้สญัญาว่าจะให ้ใหค้ ามัน่ว่าจะให ้การรบั การเรยีกรอ้ง ซึง่เงนิ

หรอืทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าทางตรง หรอืผ่านบุคคลทีส่ามกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอื หน่วยงาน
ภายนอก ลกูคา้ คู่คา้ของบรษิทัฯ หรอืผูม้หีน้าทีใ่นเรื่องหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้หีน้าทีโ่ดยตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคล
ดงักล่าวกระท า หรืองดเว้นการกระท าใดอนัท าให้บริษัทฯ ได้มาหรือคงไว้ซึ่งการอนุญาต การเห็นชอบ หรือสทิธิ
ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับสญัญาทางธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ  
โดยมชิอบ 

แนวปฏบิตั ิ

1. บริษัทฯ จะน านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปสู่การรบัรู้และปฏิบัติของพนักงานได้อย่าง
กวา้งขวาง โดยจดัท าจรรยาบรรณเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ คู่มอืปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสว่น
ทีเ่กีย่วกบันโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใชใ้นการอบรม การปฏบิตั ิหรอืการเรยีนรูข้องพนกังานและเผยแพร่
ในช่องทางต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม 

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รปัชัน่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวแ้นวปฏบิตักิารใหข้อ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติในขอ้ต่อไป ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัการท างานที่
เกีย่วขอ้ง 
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3. การทุจริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระท าผิด และ/หรือ การทุจริตตามแต่กรณี และผู้ที่กระท าการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ถอืเป็นผูก้ระท าผดิวนิัยอนัจะถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัฯ และอาจถูกด าเนินการ
ตามกฎหมายในทางแพ่ง และ/หรอื ทางอาญา 

4. เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่บงัเกิดการรบัรู้และเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กร 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบักระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรอืคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสทิธขิองพนักงาน โดยสายงานทรพัยากร
บุคคลจะน านโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ไปประกอบการบรหิารงานบุคคลในทุกขัน้ตอน 

5. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน พงึให้ความระมดัระวงัต่อการกระท าทีอ่าจมคีวามเสีย่งในการเป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และจะต้องศึกษานโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ดว้ย 

การปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์น ทางปัญญา  

 บรษิทัเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาและมนีโยบายหา้มการด าเนินการทีม่ลีกัษณะ 
เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท  พนักงาน มีหน้าทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของบรษิทัเพื่อมใิหข้อ้มลูเหล่านัน้รัว่ไหล และตอ้งไม่น าทรพัยส์นิทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบรษิทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดย มไิดร้บัอนุญาต  
 
การปฎิบติัเก่ียวกบัของขวญั ของก านัล การบริจาคเงินเพื่อการกศุล และเงินสนับสนุน 

1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึง่มธีรรมเนียมปฏบิตัอิยู่ 
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับ

ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ คู่คา้ ของบรษิทัหรอืจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการ
ท างานในนามบรษิทั 

3. ของขวญัหรอืของก านัลทีม่อบใหต้วัแทนบรษิทั ใหพ้นักงานทีไ่ดร้บัแทนบรษิทั จดัเกบ็ของเหล่านัน้เป็น
ทรพัยส์นิของบรษิทั 

4. การบรจิาคเงนิ หรอืใหเ้งนิสนบัสนุน ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยเป็นไปตาม
หลกัปฏบิตัขิองนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง และต้องมใีบเสรจ็หรอืหลกัฐานอื่นในการน าแสดงในเรื่องดงักล่าวที่
ชดัเจนและถูกตอ้งทุกครัง้ 

5. การใหห้รอืรบับรจิาคเพื่อการกุศล หรอืรบัเงนิสนับสนุนต้องเป็นอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยตอ้งมัน่ใจว่าไม่เป็นการสนบัสนุนในการตดิสนิบน 

 

5. การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 

การรบัแจ้งขอ้รอ้งเรียน 

 บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสยีภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรยีนเกี่ยวกบัการ
กระท าความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อ
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คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ จะน าเสนอเป็น
นโยบายแยกต่างหากและประกาศใหพ้นกังานไดร้บัทราบทัว่กนั 
 

การแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน 
บรษิทัก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลักการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส ซื่อสตัย ์และมจีรยิธรรม 
ตลอดจนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระท าผดิและทุจรติ (Whistleblower Policy) ฉบบันี้ขึน้มาใชป้ฏบิตั ิเพื่อเป็นการคุ้มครองและให้
ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิทั ที่แจ้งขอ้มูลหรอืใหเ้บาะแสเกี่ยวกบัการกระท าผดิ 
หรอืทุจรติต่อบรษิทัฯ 
1. วตัถปุระสงค ์

1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนของบรษิทัฯ ตลอดจนผู้มสี่วนไดเ้สยี  
ต่าง ๆ สามารถรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  

1.2 ก าหนดช่องทางทีป่ลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ 
เพื่อปกป้องบุคคลใดกต็ามใหส้ามารถใหข้อ้มลูในเรื่องทีต่นเป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผูร้้องเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ รวมทัง้ ให้ความร่วมมอืหรอื
ความช่วยเหลือใด ๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พนักงงานไล่ออก การหยุดด าเนินธุรกรรมทางการคา้ต่าง ๆ และกระท าการอื่น
ใดทีม่ลีกัษณะการปฏบิตัไิม่เป็นธรรมหรอืผลเสยีหายแก่ผูแ้จง้เบาะแสโดยชื่อผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสและ
ขอ้มลูทีแ่จง้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

2. ค านิยาม 
2.1 บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่บรษิทั ท ีเอสคลงัสนิคา้ 

จ ากดั บรษิทั ทเีอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั บรษิทั ทเีอสขนส่ง และโลจสีตกิส ์จ ากดั และบรษิทั ทเีอสจ ี
แอสเซท็ จ ากดั 

2.2 พนกังาน หมายถงึ บุคลากรทุกคนของ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย รวมถงึ 
กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั 

2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลของการกระท าหรือการทุจริตหรือการผิด
จรรยาบรรณใดๆ ทีต่นเองไดพ้บเหน็ 

2.4 ผูถู้กรอ้งเรยีน หมายถงึ บุคคลทีถู่กรอ้งเรยีน หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีไ่ดร้อ้งเรยีน 
3. ผูมี้สิทธิรอ้งเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 

กรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร พนักงาน ผู้ที่มสี่วนได้เสยี และบุคคลอื่น  ๆ ที่พบเหน็การกระท าที ่
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
และการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 
4. ในกรณีผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้อ้งเรียน มีข้อรอ้งเรียน ให้ส่งข้อเรือ่งรอ้งเรียนมายงั 

4.1 ผูบ้งัคบับญัชาในทุกระดบั 
4.2 หวัหน้าสงูสดุของฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. วิธีการรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ
ด าเนินการได ้ดงันี้ 
5.1 สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5.2  ผ่านช่องทางอเีมลลข์องบรษิทั คอื thaisugar@tstegroup.com หรอื 
5.3 ผ่านช่องทางฝ่ายทรพัยากรบุคคล ที ่prasert@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั(มหาชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.ส าโรงกลาง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.4 ตูร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสทีบ่รษิทัก าหนดขึน้ หรอื 
5.5 แจง้ผ่านช่องทางอเีมลลข์องเลขานุการบรษิทั ที ่secretary@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  
เลขานุการบรษิทั บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั(มหาชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.ส าโรงกลาง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.6 สง่จดหมายถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึง่เป็นกรรมการอสิระ)  
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.ส าโรงกลาง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.7 ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชื่อตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอที่
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 

ทัง้นี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลบัที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถ
ร้องเรยีนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ร้องเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะท าให้
บรษิทั สามารถแจง้ผลการด าเนินการ หรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรื่องทีร่อ้งเรยีนใหท้ราบได ้

6. ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
6.1 ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนและเบาะแสจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ หรอือาจมอบหมายให้บุคคล หรอืหน่วยงานที่

ไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและเบาะแสกระท าผดิหรอืการทุจรติตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณีโดยด าเนินการด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รวมทัง้ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ลงโทษทางวนิัยหรอืหรอืด าเนินคดทีาง กฎหมายกบัผูก้ระท าผดิ ตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ
และทุจรติ 

6.2 ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้รบัเรื่องร้องเรยีนรบัทราบเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ รวมทัง้พบว่า      
มีการกระท าผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งฝ่ายทรพัยากรบุคคลภายในภายใน 7 วัน                 

mailto:thaisugar@tstegroup.com%20หรือ
mailto:prasert@tstegroup.com
mailto:secretary@tstegroup.com


  

 

37 Version TSTE-SC.2020 

เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนการสอบสวนทีก่ าหนดไว ้และจดัท ารายงานสรุปส่งใหค้ณะกรรมการบรหิารและ
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

6.3 ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชญิใหพ้นักงานคนหนึ่งคนใดหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมาใหข้อ้มูล
หรอืขอใหจ้ดัสง่เอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ ตามความเหมาะสมเป็นแต่กรณีไป 

6.4 หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นความจรงิ บรษิทัฯ จะมมีาตราการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
- ในกรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องทีบ่รษิทักระท าผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณบรษิทั 

โดยผูร้อ้งเรยีนเสนอเรื่องทีพ่บการกระท าผดิพรอ้มความเหน็ และก าหนดแนวทางในการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง
ต่อผู้มีอ านาจด าเนินการพิจารณา และในกรณีที่เป็นเรื่องส าคญั  เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสยีง
ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินบริษัท ขดัแย้งกับนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือ
เกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้ ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลตรวจสอบแจง้เรื่องดงักล่าวหรอืขอ้เทจ็จรงิ
และเสนอแนวทางในการด าเนินการ เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาในเบือ้งตน้ ก่อน
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบ เพื่อด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 

7. การคุ้มครองปกป้องผูแ้จ้งข้อมูลหรอืให้เบาะแสการกระท าผิดหรอืทุจริต 
7.1 ผู้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสสามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจจะท าใหเ้กดิ

ความเสยีหายกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามี
เหตุอนัควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิเกดิขึน้ รวมทัง้ การทุจรติคอรร์ปัชัน่ อย่างไรกต็ามหากเลอืกทีจ่ะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าใหผู้แ้จง้
ขอ้รอ้งเรยีนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

7.2 ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ ถอืเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงความปลอดภยั และความเสยีหาย
ของผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสแหล่งทีม่าของขอ้มูลหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูร้บัผดิชอบในทุกขัน้ตอนจะตอ้ง
เกบ็รกัษาขอ้มูลทีไ่ดร้บัรูช้ ัน้ความลบัสงูสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง หากฝ่าฝืนถอืเป็นการ
กระท าผดิวนิยั 

7.3 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง
เบาะแสที่ได้ร้องเรยีนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ รวมถึง ผู้ที่ให้ความร่วมมอืหรอืความ
ช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 

 

6. รายการระหว่างกนั 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั      
การอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั บรษิัท มกีารก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการ

ระหว่างกันเพื่อควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตามประกาศหรือ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็น  ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมดา้นราคาของ
รายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาด 
และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้น กับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน 
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การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้บริษัท จะน าบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพเิศษ  เช่น  ผู้สอบบญัชี   
ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิเป็นตน้ ซึง่มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทั  และบุคคลทีไ่ม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มา
พจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติามแต่กรณี 

นอกจากนี้  บริษัท  มีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสยีสามารถเข้ามามีส่วนร่วม               
ในการอนุมตัริายการที่ตนเองมสี่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม   อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทั จะเขา้มาดูแลบรษิัท           
ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค าสัง่  หรอืขอ้ก าหนดของตลาด-
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงและ
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปของทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั หรอืบรษิทัร่วม  รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนด          
โดยสมาคมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชโีดยเคร่งครดั         
และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทั และเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และ/หรอื รายงานประจ าปี  

 

การซ้ือและขายหลกัทรพัยข์องบริษทัและการการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ ของกรรมการ ผู้บรหิาร  
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจหรือขอ้มูลอนัมีสาะส าคญัต่อ  
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ เช่นฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การท าสญัญา 
หรอืบอกเลกิสญัญา ซึง่เป็นขอ้มลูทีย่งัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

1. การเปิดเผยขอ้มูลใดอนัมสีาระส าคญัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ใหเ้ปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถูกต้อง
ครบถ้วน ทนัเวลา โดยด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้หรือนักลงทุนไดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอเท่าเทยีม
กนั และสามารถเขา้ถงึไดง้่าย โดยใชช้่องทางการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตามความเหมาะสม 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องไม่ใชข้อ้มลูอนัมสีาระส าคญัไปเพื่อประโยชน์ของตนใน
การซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืใหข้อ้มูลภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อหลกัทรพัย์แก่บุคคลอื่น  
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ ซึง่หมายรวมถงึบุคคลในครอบครวั ญาตพิีน้่อง และเพื่อน เป็นตน้ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายอนัมสีาะส าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หรอืมูลค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต้องระงบัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 สปัดาห ์หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด ก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืงบแสดง
ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มลูส าคญัอื่นๆ และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มลูแก่สาธารณชนแลว้ก่อนทีจ่ะซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

4. กรรมการ ผู้บรหิารสีร่ะดบัแรก (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 
และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม) มหีน้าทีร่ายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยร์วมถงึการโอน หรอืรบั
โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส่ง
ส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทราบต่อไป  
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การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มกีารสง่บุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ตวัแทนเพื่อด าเนินการดงักล่าว และเพื่อเป็นไปตามหลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการที่ด ี ในการลงมติของกรรมการ กรรมการที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ ในการประชุมของบรษิัทย่อย         

ในเรื่องต่อไปนี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

คณะกรรมการบรษิทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน) ในคราวประชุม ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 

2561  มีมติอนุมัตินโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารจดัการ โครงสรา้งคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั

ย่อย รวมถงึการลงมตเิลอืกกรรมการทีอ่อกก่อนครบ หรอืตามวาระ 

2. การแต่งตัง้การถอดถอน การต่ออายุของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย และผู้ด ารง

ต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูบ้รหิารสงูสดุลงมา รวมถงึผูม้ตี าแหน่งเทยีบเท่ารายที ่4 ทุกราย 

และการก าหนด และ/หรอื เปลีย่นแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทัง้หมดของบุคคลดังกล่าว (ทัง้นี้ใน

เรื่องทีม่คีวามอ่อนไหวใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทฯ พจิารณาเหน็ชอบ

ก่อน  เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาเหน็ชอบในหลกัการ) 

3. การประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปันผลประจ าปีของบรษิทัยอ่ย 

4. การอนุมตังิบประมาณประจ าปีของบรษิทัย่อย 

5. การอนุมตังิบลงทุนต่างๆ ของบรษิทัทีม่สีาระส าคญัในมลูค่าโครงการมากกว่า 100 ลา้นบาท ของบรษิทั

ย่อยนอกเหนือจากทีอ่นุมตัใินงบประมาณประจ าปีแลว้ 

6. การแต่งตัง้หรอืเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย 

7. การเขา้ลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกจิการ หรอืการก่อใหเ้กดิภาระผูกพนัอื่นใด นอกเหนือจากการ

ประกอบธุรกจิปกติ ที่มสีาระส าคญัในมูลค่าคราวเดยีว หรอืหลายคราวรวมกนัมากกว่า 100 ล้านบาท     

ของบรษิทัย่อย 

8. การเขา้ท ารายการระหว่างกนัที่ก่อนใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ว่ารายการดงักล่าวจะเป็น

ธุรกิจปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจารณาในภาพของงบการเงินรวม ทัง้นี้ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ก่อน 

9. การลงมตใิด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยในภายหลงั 

10. เรื่องอื่นๆ ทีม่สีาระส าคญัทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ 

 

7. หลกัปฏิบติัเพือ่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Code) 

 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสรา้งคุณค่าใหก้จิการมคีวามยัง่ยนื โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูม้สี่วนได้เสยี ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิม่มูลค่า
และผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยไดก้ าหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าสงูสุด
ขององคก์รไดถ้อืปฏบิตัอิย่างเหมาะสม รวม 8 ประการ ดงันี้ 
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 หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้ง
คุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื 
 โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

1.1. หน้าทีใ่นการก ากบัดแูละใหบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 
(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายในการด าเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
(3) การตดิตาม ดแูลรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมนิผล 

1.2. หน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกจิการใหน้ าไปสูผ่ล ดงันี้ 
(1) ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัสามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่ ีโดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว 
(2) ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ี

สว่นไดเ้สยี 
(3) ก ากบัดูแลใหบ้รษิทัประกอบธุรกจิ โดยค านึงถงึประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม 
(4) ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัสามารถปรบัตวัภายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

1.3. หน้าที่ในการดูแลใหก้รรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารปฏบิตัิหน้าทีด่้วยความระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์ุจรติต่อบรษิทั รวมถงึการก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และ
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

1.4. ตระหนักและเขา้ใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบรษิัท ก าหนดขอบเขต มอบ
หน้าที่ และความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการอย่าง
ชดัเจนและเหมาะสม ตลอดจนตดิตามดูแลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่าย
จดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
2.1. ก าหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกจิการ เป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยสอดคลอ้งกบัการ

สรา้งคุณค่าใหท้ัง้กจิการ ลกูคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 
2.2. ก ากบัดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นแต่ละช่วงเวลา และ/หรอื ประจ าปีของกจิการ

สอดคล้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์หลกัของกจิการ โดยมกีารน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่าง
เหมาะสมปลอดภยั 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
3.1. รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเรื่องขนาด องค์ประกอบ สดัส่วน

กรรมการ ที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการน าบริษัทสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่
ก าหนดไว ้

3.2. พจิารณาและคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัทิี่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท และ
ดแูลใหก้รรมการบรษิทัใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจอย่างอสิระ 

3.3. ก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจน 
3.4. พจิารณาค่าตอบแทนโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสม 
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3.5. ก ากบัดแูลใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
3.6. ก ากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและกจิการ

อื่น ทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนียัส าคญัในระดบัทีเ่หมาะสม 
3.7. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฎบิตัหิน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
3.8. ก ากบัดูแลใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และส่งเสรมิ

ให้กรรมการบรษิัทได้รบัการเสรมิสร้างทกัษะและความรู้ส าหรบัการปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บรษิทั 

3.9. ดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็น 
โดยมสีายงานแต่ละสายงานสนบัสนุนการท าหน้าทีส่นบัสนุนการด าเนินงาน 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
4.1. ด าเนินการใหม้กีระบวนการสรรหาและการพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
4.2. ก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
4.3. เขา้ใจในโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารงานและการด าเนินงาน

ของกจิการ 
4.4. ตดิตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมกบัองคก์ร 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
5.1. สนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแห่งธุรกจิ โดยมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5.2. ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5.3. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและ

ประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร 
5.4. ก ากบัดแูลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัธุรกจิ 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดแูลใหม้รีะบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

6.1. ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
6.2. ก ากบัดูแลและบริหารจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทกบัฝ่ายจดัการ กรรมการ

บรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ 
6.3. ก ากบัดแูลใหม้มีาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์บัชัน่ภายในบรษิทั 
6.4. ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีลไกในการบัเรื่องรอ้งเรยีนและแนวทางในการด าเนินการ 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
7.1. ก ากบัดูแลใหม้รีะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างถูกต้อง เพยีงพอ

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
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7.2. ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมคีวามเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิ และความสามารถในการช าระหนี้ 
7.3. ก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมแีผนงานในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ หรอืแผนงานในการบรหิารจดัการ ในกรณี

บรษิทัประสบปัญหา หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะประสบปัญหาทางการเงนิ 
7.4. จดัใหม้หีน่วยนกัลงทุนสมัพนัธ ์
7.5. สง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ามหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
8.1. ก ากบัดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั 
8.2. ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 
8.3. ก ากบัดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และการท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ครบถว้น 
 

การพิจารณาทบทวน 
เพื่อใหน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและแนวการปฏบิตัทิีด่ตีามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีของบรษิทัฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบให้
มกีารทบทวนเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
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