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นโยบำยก ำกับดแูลกจิกำร 

 

สารบญั 
 
สารจากประธานกรรมการ 
 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกั  
 
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้  
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
หลงัการประชุมผูถ้อืหุน้  

 
หมวด 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

2.1 สทิธใินการเสนอวาระ และ/หรอืชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
2.2 การไม่เพิม่วาระการประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั 
2.3 การมอบฉนัทะ 
2.4 นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลู 
2.5 การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยี 
2.6 การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั และการรายงาน 
2.7 รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
การก ากบัดแูลและการใชข้อ้มลูภายใน  
การก ากบัดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การรายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

 
หมวด3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 นโยบายจรยิธรรมทางธุรกจิต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี  
3.2   การยกระดบัคุณภาพชวีติในสถานประกอบการของพนกังาน 
3.3   การก าหนดนโยบายคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 
3.4 การระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัก่อนการประกาศผลการด าเนินงาน  
3.5  การก ากบัตดิตามและสอบทาน 
3.6 การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน  
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หมวด4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 การเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
4.2 ผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
4.3 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
4.4 การเปิดเผยรายชื่อและบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
4.5 การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ 
4.6 ผูป้ระสานงานการเผยแพร่ขอ้มลู 
4.7 การรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์
4.8 การก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร แจง้บรษิทัก่อนท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ

บรษิทั 
 
หมวด5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสรา้งของคณะกรรมการ 
5.1.1 ความเป็นอสิระและเป็นกลางของกรรมการ 
5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ 
5.1.3 คุณสมบตัขิองกรรมการ 
5.1.4 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
5.1.5 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
5.1.6 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายต่างๆ 
5.1.7 ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5.1.8 ประธานกรรมการ 
5.1.9 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5.1.10 เลขานุการบรษิทั 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้ 
5.2.1 คณะกรรมการบรหิาร 
5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5.2.4  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5.3 บทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
5.3.1 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ 
5.3.2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5.3.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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5.4 การประชุมของคณะกรรมการ 

5.4.1 การก าหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทัง้ปี 
5.4.2 การก าหนดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 (หา้) ครัง้ต่อปี 
5.4.3 ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดเรื่องเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการ 
5.4.4 การก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน 
5.4.5 การจดัสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการเพือ่การอภปิราย 
5.4.6 การเขา้ถงึขอ้มลูหรอืสารสนเทศทีจ่ าเป็นของคณะกรรมการ 
5.4.7 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายต่างๆ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

5.5 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
5.5.1 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
5.5.2 หลกัเกณฑก์ารประเมนิคณะกรรมการ 
5.5.3 การน าเสนอผลการประเมนิ 

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ 
5.7 การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

5.7.1 การพบปะระหว่างกรรมการกบัผูบ้รหิาร 
5.7.2 การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ 
5.7.3 การแนะน ากรรมการใหม่ 
5.7.4 แผนสบืทอดต าแหน่ง 

5.8 การสรรหากรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายต่างๆ 
5.9 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5.10 การตดิต่อสือ่สารกบัฝ่ายบรหิาร 

5.10.1 ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
5.10.2 การสือ่สารกบัฝ่ายบรหิารไดโ้ดยตรง 

5.11 การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
5.12 นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.13 การเผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกจิการและการสอบถาม 
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สารจากประธานกรรมการ 

 
ปี 2564 บรษิทั บ ีจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน)ได้มกีารปรบัโครงสร้างของธุรกจิก้าวสู่การ

เป็น ผู้ให้บรกิารโลจิสติกส์แบบครบวงจร ( Integrated Logistics Service Provider) และมกีาร

ขยายขอบข่ายการให้บรกิารไปสู่กลุ่มธุรกิจอคีอมเมริ์ซมากขึ้น มกีารจบัมอืกบัพนัธมติรทัง้ใน

และต่างประเทศเพื่อเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัและการให้บรกิาร อกีทัง้บรษิทัก็มคีวาม

สนใจเขา้ไปลงทุนในธุรกจิพลงังานทางเลอืก และมุ่งเน้นการเขา้ลงทุนในธุรกจิที่มแีนวโน้มการ

เตบิโตตามสภาวะเศรษฐกจิปัจจุบนั เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดใีห้กบับรษิทัและผูถ้อืหุน้ในระยะ

ยาว 

ปี 2564  เศรษฐกจิของไทยสง่สญัญาณชะลอตวัอย่างชดัเจนตามเศรษฐกจิโลก จากการ
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ท าใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกชะลอตวั ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง ทัง้ภาคการ
ผลิต ภาคการลงทุน ภาคการท่องเที่ยว และปัจจุบันโลกไร้พรมแดนสามารถติดตามข้อมูล 
ข่าวสารเศรษฐกจิโลกไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งบรษิทัต้องมคีวามคล่องตวัรบัมอืกบัทุกสถานการณ์ มี
ระบบการบรหิารความเสี่ยงที่มปีระสทิธภิาพ เน้นการท าธุรกจิที่มคีวามเสี่ยงต ่า มองวกิฤตใิห้
เป็นโอกาส เพือ่ทีธุ่รกจิจะมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื   

 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ผมขอขอบคุณ ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน ลูกคา้ พนัธมติร และ
ผูส้นบัสนุนของบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืดว้ยดี
ตลอดมา ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง ตัง้ใจ ทุ่มเท เตม็ก าลงัความสามารถ 
เพื่อทีจ่ะพลกิฟ้ืนผลประกอบการของบรษิทัใหก้ลบัมาเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง  รวมถงึระมดัระวงั
ในการรกัษาผลประโยชน์สงูสุดใหก้บัผูถ้อืหุน้และบรษิทัเสมอมา 

 

 

 

 

         พลต ำรวจโท 

 

           สมคดิ  บญุถนอม 

           ประธำนกรรมกำร 
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วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกั  

วิสยัทศัน์  

เป็นผู้น าในการให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของ

ประเทศไทย 

พนัธกิจ 

ใหบ้รกิารทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจสิตกิส์แบบครบวงจร เพื่อสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ และสรา้งคุณค่าใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ค่านิยมหลกั  
 
SMART :   สรา้งโซลูชัน่อย่างยัง่ยนืดว้ยวธิกีารทีช่าญฉลาดใหแ้ก่ลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกจิ 
EFFICIENT:    ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่สรา้งผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
TOGETHER: บรษิทัและพนกังานอาศยัอยู่ร่วมกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ 
คณะกรรมการจะดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธติ่างๆ เช่น สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ทนัเวลา 
ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสนิใจ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่ตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั สทิธใินการเลอืกตัง้
และถอดถอนกรรมการ สทิธใินการใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีสทิธใินส่วนแบ่ง
ผลก าไร และสทิธใินการก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุน การเพิ่มทุน 
หรอืการอนุมตัริายการส าคญั เป็นตน้ คณะกรรมการจงึก าหนดนโยบายดงัต่อไปนี้ 
 
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ และสามารถ
เสนอชื่อบุคคลผู้มคีุณสมบตัเิพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัไดก้่อนวนั
ประชุม ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

2. หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบการพจิารณามขีอ้มูลทีส่ าคญัครบถ้วน
และชดัเจน โดยจดัท าทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 



[ 6 ]  
 

นโยบำยก ำกับดแูลกจิกำร 

 

3. คณะกรรมการจะจดัให้ฝ่ายจดัการส่งเอกสาร ข้อมูล วนั เวลา สถานที่และวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว (สามัญประจ าปี หรือวิสามัญ) ตลอดจนข้อมูลทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในทีป่ระชุม ใหผู้ถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย 
อนึ่ง บรษิัทจะเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบรษิัทที่ www.begistics.co.th  
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) 
วนั  

4. คณะกรรมการจะก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี ตามกฎหมาย โดยอย่างน้อย
ตอ้งมวีาระดงัต่อไปนี้ 

4.1  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 
4.2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
4.3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีผ่่านมา 
4.4 พจิารณาอนุมตั ิหรอืให้งด การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานในปีที่

ผ่านมา 
4.5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
4.6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
4.7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจ าปี 
4.8 วาระอื่นๆ ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

ตอบขอ้ซกัถาม ในประเดน็นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในขอ้ 2.1 ถงึ 2.7 
ข้างต้น หรอืให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มกีารลงมตแิต่อย่างใด 

 
5. ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระในการประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้ามาที่เลขานุการ

บรษิทั ทางอเีมล ir@begistics.co.th  หรอืทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ดงันี้ 
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
3656/64 อาคารกรนีทาวเวอร์ ชัน้ 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 
เขตคลองตนั กรุงเทพฯ 10110  
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วนัประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. บรษิทัก าหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึความสะดวกของ
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ประชุม 

2. บรษิทัน าระบบคอมพวิเตอร ์และบารโ์คด้ โดยใชบ้รกิารจากบรษิทัทีไ่ดร้บัความไวว้งใจ
จากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล นอกจากนี้บรษิัทได้
เชญิทีป่รกึษากฎหมายเขา้ร่วมประชุม เพือ่เป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

3. บรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ 
4. ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสยีงลงคะแนนโดยการ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมแทนได ้

5. ก่อนการประชุม ประธานในทีป่ระชุมไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้ผูท้ีม่าดว้ยตนเอง
และผู้ร ับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตร
ลงคะแนนใหท้ราบก่อนการประชุม 

6. บรษิทัไม่เพิม่วาระการประชุมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ หรอื
เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีส่ าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

7. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถซกัถาม แสดงความคดิเหน็ และขอรบัการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
บรษิทัตรวจนับคะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้รบัทราบอย่างชดัเจนและโปร่งใส 

 
หลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. บริษัทแจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. บรษิทัจดัท ารายงานการประชุมทีม่สีาระส าคญัครบถ้วน เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทัภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 
3. บรษิทัเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นทางเว็บไซต์ของบรษิัท และมกีารแจ้งผ่าน

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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หมวด 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขัน้พื้นฐานที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนดูแลกิจการ และให้ความเห็น
เกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบรษิทั เช่น 

2.1 บรษิัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการให้สทิธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการทีค่รบก าหนด ออกตามวาระล่วงหน้า ในช่วงเวลา 3 เดอืน โดยบรษิทัได้
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรพัย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้เวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.begistics.co.th โดยบรษิทัจะจดัประชุม
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีไม่เกนิวนัที ่30 เมษายน ในปีถดัไป   

2.2 บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่แจ้งให้ผู้ถอืหุ้น
ทราบล่วงหน้า 

2.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดการ
ลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ บรษิัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
(หนึ่ง) คน เพือ่เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2.4 บรษิัทมนีโยบายการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงนิ และที่มใิช่ทางการเงนิ ต่อสาธารณะ 
เพื่อใหผู้ล้งทุนไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมในการเขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าว 
และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 

2.5 คณะกรรมการและผู้บรหิารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสยีและผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/
หรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทั ต้องไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ
ท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการอนุมตัิการท ารายการ
ระหว่างกนัของบรษิทั 

2.6 คณะกรรมการจะดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัทและวิธีรายงาน เพื่อให้
คณะกรรมการ และผู้บรหิาร ต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามขอ้ก าหนดของ 
กลต. ต่อคณะกรรมการเป็นประจ า 

2.7 คณะกรรมการจะจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ และแจง้ผูถ้อืหุน้บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัจากวนัประชุม 

http://www.begistics.co.th/
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การก ากบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดนโยบายทีใ่ชใ้นการควบคุมเกี่ยวกบัการ

ใช้ขอ้มูลภายใน และการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั เพื่อให้เกดิความเสมอภาคและยุตธิรรม
ต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย และป้องกนัมใิห้กรรมการและผู้บรหิารทีเ่กี่ยวขอ้งซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 

การควบคุมเกี่ยวกบัขอ้มูลภายใน: กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระส าคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยดึถือปฏิบตัิตามนโยบายการเก็บรกัษาและการใช้ข้อ มูล
ภายในทีบ่รษิทัก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิ
เสรภีาพในการลงทุนซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท แต่เพื่อป้องกนัมใิห้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตอ้งไม่ซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผย
งบการเงนิแก่สาธารณชน ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมถงึคู่สมรส และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ มกีาร ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั  จะต้องจดัท าและ
เปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลให้รบัทราบตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทัมหีน้าที่
รวบรวมขอ้มูลการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิาวะ ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

ทัง้นี้ หากกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามระเบยีบว่าด้วย
การควบคุมเกี่ยวกบัสารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั รวมทัง้
หลกัเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผดิทางวนิัยตามระเบียบ
บรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 

 
การก ากบัดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ เปิดกวา้ง โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขนักบั
บรษิัท หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกบัตนเองหรอืบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้
บรษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามที่
กฎหมายหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 
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ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการนัน้จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เปรยีบเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั โดยผูท้ี่
มสี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่มสี่วนในการพจิารณารายการทีต่นมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษทัอนุมตั ิซึ่งอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบ
ทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 

 
การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัมหีน้าที่รายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและของ
บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั 
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยเลขานุการ
บรษิัทมหีน้าที่รวบรวมและจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้เสยีให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงาน 

 
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการจะสง่เสรมิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการด าเนินการ
ของบรษิทั และดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีตามสทิธทิีร่ะบุในกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.1 คณะกรรมการได้จดัท าประมวลจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รบัทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้
ก าหนดมาตรการทางวนิัยในกรณีที่มกีารฝ่าฝืน และจะทบทวนประมวลจรยิธรรม
ธุรกจิดงักล่าวอย่างน้อยปีละครัง้ 

3.2 คณะกรรมการได้ด าเนินการให้มกีารยกระดบัคุณภาพชีวติในสถานประกอบการ
ของพนกังานทุกคนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ีและมคีวามปลอดภยัในการท างาน 

3.3 คณะกรรมการไดก้ าหนดกลไกคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสต่อคณะกรรมการ ใน
ประเดน็เกี่ยวกบัการท าผดิกฎหมาย การคอร์รปัชัน่ การทุจรติ ความถูกต้องของ
รายงานงบการเงนิ ระบบควบคุมภายใน หรอืการกระท าผดิจรยิธรรมธุรกจิ ผ่าน
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดโ้ดยตรง 
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3.4 คณะกรรมการจะด าเนินการให้ กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที่รบัทราบข้อมูล
ภายในที่มนีัยส าคญัและอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ 
จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 (หนึ่ง) เดอืน ก่อนทีบ่รษิทัจะ
ประกาศผลการด าเนินงาน หรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณะ 

บรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม และยดึถอืประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ เป็นส าคญั โดยมกีารก าหนดนโยบายในการปฏบิตัิ
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดงันี้ 

▪ ผู้ถือหุ้น: สรา้งการเตบิโตอย่างมคีุณภาพและมัน่คง เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บั
ผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนื โดยมผีลประกอบการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ เคารพสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็นโดยเท่าเทยีมกนั เปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ ด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม 

▪ ลูกค้า: สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้เพือ่ใหไ้ด้รบับรกิารทีด่ ีโดยปฏบิตัติ่อลูกคา้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน 
ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ ส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ เพือ่น าผลที่
ไดม้าพฒันาปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง 

▪ คู่ค้า: ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 
พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า และสรา้งความเชื่อถอืซึ่งกนัและ
กัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการก าหนด
ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน 

▪ เจ้าหน้ี: ปฏบิตัติามเงื่อนไขที่มตี่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั ควบคุมใหม้กีารช าระ
คืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา และปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงอย่างครบถว้น 

▪ พนักงาน: ดูแลและปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในดา้น 
ผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพของพนักงานทุกระดบั
เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างาน  รวมถึง
สุขอนามัยในสถานที่ท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน เปิดรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการ
ปฏบิตัติ่อพนกังานทุกระดบัดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ 
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▪ คู่แข่งทางการค้า: ด าเนินธุรกจิภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม 
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรอืไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา
ของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ 

▪ สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม: ปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง ดแูลป้องกนัมใิหก้ารด าเนินงานของบรษิทัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
คุณภาพชวีติของสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิและสรา้งสรรคส์งัคม ทัง้
ในส่วนของการพฒันาคุณภาพชวีติ การส่งเสรมิด้านการศกึษา การประหยดั
พลงังาน  และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความเจรญิกา้วหน้าต่อสงัคมโดยรวม 

▪ ภาครฐั: ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนนโยบายภาครฐัเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาตภิายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ องค์กรอิสระและองค์กรอ่ืนๆ ในสังคม:  ยกระดับความร่วมมือและ
แลกเปลีย่นขอ้มูลกบัองค์กรอสิระและองคก์รอื่นๆ ในสงัคม เพื่อร่วมกนัพฒันา
สงัคมและประเทศชาตใิหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื และตอบสนองความคาดหวงัของ
สงัคมอย่างสรา้งสรรคแ์ละเกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม 

การก ากบัติดตามและสอบทาน 
ฝ่ายบรหิารจะทบทวนนโยบายผู้มสี่วนได้เสยีฉบบันี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิหากมกีารเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ก ากบั และตดิตามการน า
นโยบายฉบบัน้ีไปปฏบิตัแิละใหค้ าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ หากตอ้งมกีารปรบัปรุงใด ๆ 
ตอ้งด าเนินการโดยเรว็ทีสุ่ด 
 

กระบวนการลงโทษ 
การลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยวนิยัพนกังานบรษิทั และ/หรอืขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บรษิทัมมีาตรการดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายใหส้ามารถรอ้งเรยีนกบับรษิทัผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดูแลผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยบรษิทัได้จดัท านโยบายให้
ความคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลและการสอบสวนเรื่องรอ้งเรยีน โดยสามารถรอ้งเรยีนหรอืแสดงความ
คดิเหน็ต่อบรษิทัตามระเบยีบว่าดว้ยกระบวนการรบัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ 
ดงันี้  
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จดหมาย 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยูนิต K 
ถนนพระราม4 แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
 
เวบ็ไซต์             http://www.begistics.co.th 
อีเมล ์  whistleblow@begistics.co.th 
โทรศพัท์     : (662)-367-3570-6 
โทรสาร    : (662)-367-3577 

 
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และที่มิใช่ทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ  
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ 
สม ่าเสมอ และทนัเวลา ทีแ่สดงถงึสถานภาพทางการเงนิและการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั  

คณะกรรมการจะด าเนินการให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั กล่าวคอื 

 
4.1 การเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ีก่ าหนด ผ่านช่องทางของตลท. แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4.2 ผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการผ่านแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

4.3 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ พร้อมกบัรายงาน
ของผูส้อบบญัช ี

4.4 การเปิดเผยรายชื่อและบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน
ครัง้การประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

4.5 การเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รบัในแต่ละปี ไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

http://www.begistics.co.th/
mailto:whistleblow@begistics.co.th
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4.6 การก าหนดใหบุ้คคลมอี านาจในการประสานงานการเผยแพร่ขอ้มูลต่อ ตลท. (Contact 
Persons) ดงันี้ 

4.6.1 การเปิดเผยขอ้มูลตามรอบระยะเวลาบญัช ีไดแ้ก่ งบการเงนิประจ าปี และ
งบการเงนิไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธาน
เจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ หรอื เลขานุการบรษิทั 

4.6.2 การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ าหน่ายไป ซึ่ง
สนิทรพัย์ รายการเกี่ยวโยง ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้น การเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผูส้อบบญัช ีการยา้ยทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ รายงานการประชุม
ผู้ถอืหุ้น และโครงการลงทุน เป็นต้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอื 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ หรอืเลขานุการบรษิทั 

4.6.3 การให้ข้อมูลข่าวสารทัว่ไปส าหรบัการบรหิารองค์กร กบัสื่อสารมวลชน 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรอื 
เลขานุการบรษิทั 

4.6.4 ผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานศูนย์รบัฝากหลักทรพัย ์และ/หรอื กลต./ตลท. 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรอื 
เลขานุการบรษิทั 

4.7 การรายงานการถือครองหลักทรพัย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง กลต. 

4.8 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง ต้องแจง้ขอ้มูลการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั
ผ่านเลขานุการบรษิทัอย่างน้อย 1 วนั ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย และแจ้งขอ้มูลหลงั
การซื้อขายหลกัทรพัย ์1 วนั นับจากวนัทีข่ายหลกัทรพัย ์รวมถงึรายงานคณะกรรมการ
ทราบรายไตรมาส 

 
หมวด5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 ความเป็นอสิระและเป็นกลางของกรรมการ:  คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที่
และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระทัง้จากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ใน
การพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ กรรมการแต่ละคนมหีน้าทีแ่ละอสิระที่
จะตัง้ค าถาม แสดงความคดิเหน็ หรอืคดัคา้นในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแย้ง
ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ :   คณะกรรมการก าหนดให้มีความ
หลากหลายในความเป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะในด้านต่างๆ 
วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่จ ากดัเพศทีจ่ะมาเป็นกรรมการ
แต่อย่างใด  

5.1.3 คุณสมบตัขิองกรรมการ:  ผูจ้ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตอ้งมคีวามรู ้
ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่งควรมคีุณสมบัติ
อย่างน้อย ดงันี้  

(1) เป็นบุคคลทีไ่ม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการ กลต. และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใด 

(2) มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ท างานหรอืเฉพาะ
ด้าน โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ของ
บรษิทัในเวลานัน้ๆ ดว้ย 

(3) เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาแก่บรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการ
ตดัสนิใจทีส่ าคญัเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

(4) เ ป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติอื่ นที่
คณะกรรมการอาจก าหนดเพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสม 

5.1.4 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ:  กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการที่ไม่มี
ธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นิตบิุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุ้นของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กรรมการอสิระนัน้ๆดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัย่อย บรษิทั
ย่อยล าดบัเดยีวกนั นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะได้
พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
ก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ แต่ลักษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่
รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา
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ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุม
ของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจด
ทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลอื่นที่อาจมคีวามขดัแย้ง 
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิ
หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้า
ประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึการกระท าอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 
ซึ่งเป็นผลให้บรษิัทหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 
(สาม) ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 (ยีส่บิ) ลา้นบาทขึน้ไป เวน้
แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีค านวณ
มูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ตลท. ว่าดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบียนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่
ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ดงักล่าวที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 
(หนึ่ง) ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็น
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอสิระ ผู้บรหิาร หรอื
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชีของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ
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มีความขดัแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการ
ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บรกิารวิชาชีพนัน้ด้วย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 
(สอง) ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เ ป็น
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม
ล าดบัเดยีวกนั หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอื
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 (หนึ่ง) 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมล าดับ
เดยีวกนั 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตาม (1) ถงึ (9) 
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ร่วมตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมล าดบัเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) ได ้
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5.1.5 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั:   ใหม้คีณะกรรมการบรษิทัไม่น้อย
กว่า 5 (ห้า) คน และมีจ านวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท ซึ่ง
ประกอบดว้ยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดย
มีกรรมการที่เ ป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจาก
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ หรอืความสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอาจมอีทิธพิลต่อการใช้
ดุลยพนิิจอย่างเป็นอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ แต่ไม่
ต ่ากว่า 3 (สาม) คน กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บั
เลอืกตัง้เป็นกรรมการต่อไปอกีได ้

5.1.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ อาจด ารง
กรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 (สาม) บริษัท โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก่อน ทัง้นี้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่
สามารถด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผูอ้ านวยการ หรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นในลกัษณะเดยีวกนั
ในบรษิัทอื่นได้ ยกเว้นการด ารงต าแหน่งในบรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม 
หรอืทีบ่รษิทัไปลงทุน 

5.1.7 คณะกรรมการก าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
เป็นบุคคลคนละคนกนั เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจการท างานของฝ่าย
บรหิารไดโ้ดยอสิระ โดยแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบออกจากกนั 

5.1.8 ประธานกรรมการ มหีน้าที:่ 
(1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร รวมทัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้
กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และ
ทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการบรษิทัสามารถตดัสนิใจได้
อย่างเหมาะสม 

(2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมคีะแนนเสยีงชี้ขาดใน
กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมกีารลงคะแนนเสยีง และมคีะแนน
เสยีงสองขา้งเท่ากนั 

(3) เป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจ
มอบหมายใหก้รรมการอื่นเรยีกหรอืลงนามในหนงัสอืเชญิประชุมได ้

(4) เป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และมคีะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ี่
ประชุมมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน
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ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบั
ของบรษิทั และกฎหมาย 

(5) จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคน
อภปิราย แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ที่ เป็นอสิระ และใช้
ดุลยพนิิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่าง
ครบถว้น 

(6) ด าเนินการและควบคุมใหก้ารประชุมกรรมการ หรอืการประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระ และต้องเปิดโอกาสให้กรรมการ หรอืผู้
ถอืหุน้ แลว้แต่กรณี ซกัถามหรอืแสดงความเหน็ตามสมควร 

(7)  เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบรษิัทกบัฝ่าย
จดัการ และสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที่ของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิทั 

(8) ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจดัการอย่างโปร่งใสใน
กรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(9) ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรษิัทมโีครงสร้างและองค์ประกอบที่
เหมาะสม 

(10) ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 
คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล   

5.1.9 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มหีน้าที:่ 

(1) จัดท านโยบาย แนวทางการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน 
โครงสร้างองค์กร และงบประมาณประจ าปีของบรษิัท บรษิัทย่อย 
หรอืบรษิทัร่วม (รวมทัง้กรณีแกไ้ขเพิม่เตมิ) เพือ่เสนอคณะกรรมการ
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแนวทาง
การด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน โครงสร้างองค์กร และ
งบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตันิัน้ 

(2) รายงานผลงานและผลประกอบการเ ป็นรายเดือนต่อคณะ
กรรมการบริหาร และรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ  พร้อม
ขอ้เสนอแนะ 

(3) เรื่องอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
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5.1.10 จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพื่อรบัผดิชอบด าเนินการ จดัท า และเกบ็รกัษา
เอกสาร ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการ การประชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดย่อย และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการและผู้บรหิาร ให้ปฏบิตัหิน้าที่ด้วย
ความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้อง
ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั 
มตคิณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ โดยมอี านาจเชญิฝ่ายบรหิารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรอืจดัท ารายงานเสนอได้
ตามทีเ่หน็สมควร 

5.2.1 คณะกรรมการบรหิาร: ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน ท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้: 
(1) ให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการ

ตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศ
ทางการด าเนินธุรกจิ แผนการลงทุน งบประมาณ การจดัสรร
ทรพัยากร รวมทัง้สร้างระบบการท างานของบรษิัทให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอนุมตั ิ

(2) มอี านาจสัง่การ วางแผน และก ากบัดูแลการด าเนินกจิการของ
บรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

(3) มอี านาจอนุมตัวิงเงนิที่เป็นธุรกรรมทางการค้า ธุรกรรมที่เป็น
พนัธะผูกพนัต่อบรษิัท ที่เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย หรอื
หลกัการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(4) อนุมตักิารใชจ่้ายเงนิลงทุน (Capital Expenditure) ทีไ่ดก้ าหนด
ไว้ ในงบประมาณราย จ่ายประจ า ปีที่ ได้ รับอ นุมัติจ าก
คณะกรรมการแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ การด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการ
เงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีการให้กู้ยมื การกู้ยมื 
การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จ าน า 
จ านอง ค ้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจด
ทะเบยีนกรรมสทิธิใ์ดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการ
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ด า เนินกิจการของบริษัท  ซึ่ งต้อ งผ่ านการอ นุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

(5) พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัททุกไตรมาส และ
เปรยีบเทยีบกบังบประมาณ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(6) พจิารณาผลก าไรและขาดทุนของบรษิัทและเสนอจ่ายเงินปัน
ผลระหว่ างกาล หรือ เงิน ปันผลประจ า ปี เพื่ อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

(7) มอี านาจว่าจ้างที่ปรกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพื่อให้
ความเหน็หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะตอ้งไม่
มลีกัษณะเป็นการอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บรษิทัย่อย (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ กลต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพจิารณาอนุมตัิรายการ
ดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ:  ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน ท าหน้าที่
ดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิ (รายไตรมาสและประจ าปี) ที่ถูกต้องและ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิ
จ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัความเสี่ยงองค์กร 
รวมทัง้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เ ป็นไปตามแผนงาน และ
มาตรฐานสากลว่าดว้ยการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
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4. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการประเมนิความเสีย่งที่ส่งผลกระทบกบับรษิทั รวมถงึ
ความเสีย่งเกี่ยวกบัการทุจรติ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิ
โอกาสการทุจรติที่มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท
น้อยทีสุ่ด 

5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดังต่อไปนี้  ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ 
สภาพแวดลอ้มบรษิทั วฒันธรรมองคก์ร 

• นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
• นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  
• ประมวลจรยิธรรม  
• นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลู 
• นโยบายการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และการสอบสวนเรื่องรอ้งเรยีน 

6. ด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้กีระบวนการรบัและก ากบัดแูลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
8. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประสานงานกบัผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบัวตัถุประสงค์
ในการด าเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง
การตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระส าคญั รวมทัง้เข้าร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

9. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ให้มคีวามถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลในการเข้าท ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุด
ต่อบรษิทั 

10. จดัท ารายงานผลการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบรษิทัซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

• ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทั 

• ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
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• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั 

• ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
• ความเหน็เกีย่วกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเหน็ชอบหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บั

จากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
• รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงและคณะกรรมการของ
บรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

 
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน:   ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน 

ท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(1) พจิารณา ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในเรื่องคณะกรรมการ

บรษิัท โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความหลากหลาย 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขนาด กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั 

(2) พจิารณา ก าหนดวธิกีาร และหลกัเกณฑใ์นการสรรหา และสรร
หาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของความรู้ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ 
และคุณสมบตัอิื่นๆ ตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั โดย
ให้สอดคล้องกบัขนาด กลยุทธ์ และนโยบายของบรษิทั ทัง้ใน
กรณีที่กรรมการออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ หรือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น แล้วแต่
กรณ ี
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(3) พจิารณาโครงสร้าง จ านวน รูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนทุกประเภท ทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่
เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในบริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม แลว้แต่กรณี ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์
ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั เพื่อจูงใจและรกัษากรรมการที่มคีุณประโยชน์ไว้
กบับรษิัท น าเสนอหลกัเกณฑ์ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้
ความเหน็ชอบและน าเสนอผูถ้อืหุน้ต่อไป 

(4) พจิารณา ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหา สรรหา ประเมนิผล
ก า รปฏิบัติ ง าน  พิจ า รณาค่ า ต อบแทนของปร ะ ธ าน
กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานเจา้หน้าที่
ฝ่ายต่างๆ เพื่อเสนอผลการประเมิน และค่าตอบแทนต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 

(5) พิจารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู้ 
บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่ส าคัญ แก่กรรมการ
ปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึพจิารณาก าหนดแนวทาง
ในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

(6) พจิารณา การให้โบนัสหรอืค่าตอบแทนอย่างอื่นแก่พนักงาน
บรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม แลว้แต่กรณี 

(7) มอี านาจว่าจ้างที่ปรกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพื่อให้
ความเหน็หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

5.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ท าหน้าที่
ดงัต่อไปนี้ 

(1)      พจิารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบบรหิารความ
เสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(2) พจิารณาสอบทานและใหค้วามเหน็ชอบความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบ  

(3) ก ากบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบตัิตามนโยบายและ
กรอบการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 
มรีะบบบรหิารความเสีย่งที่มปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องค์กรและมี
การปฏบิตัติามอย่างต่อเนื่อง 
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(4)       สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ตดิตามความเสีย่ง
ที่มสีาระส าคญั และด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า องค์กรมีการ
จดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

(5)       ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความเสีย่งที่
ส าคญั และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทานเพือ่ให้
มัน่ใจว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมต่อการ
จดัการความเสี่ยง รวมทัง้การน าระบบการบรหิารความเสี่ยง
มาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมและมกีารปฏบิตัติามทัว่ทัง้องคก์ร 

ทัง้นี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ
คณะท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอืผูต้รวจสอบภายใน และ/หรอื
ผูส้อบบญัช ีจะตอ้งรายงานหรอืน าเสนอขอ้มลูและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งต่อ คณะกรรมการ
ความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตังิานของ คณะกรรมการความเสีย่ง ให้บรรลุตาม
หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5.3 บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และการ
ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ แนวทางและ
เป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบจรยิธรรมธุรกิจ และ
ค านึงถงึสว่นไดเ้สยีของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  

5.3.1 อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการ 

(1) บรหิารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถอืหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยดึถือ
แนวปฏบิตัสิ าคญั 4 ประการคอื 
1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
1.1.2 การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) 
1.1.3  การปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท มตคิณะกรรมการ

บรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Duty of Obedience) 
1.1.4  การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้อืหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 
(2) ด าเนินกจิการคา้ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ตลอดจนมตขิองคณะกรรมการ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(3) วางแผนและนโยบายการบรหิารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ของบรษิทั ก าหนดระเบยีบต่างๆของบรษิทั 
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(4) แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร หรอืมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคน หรอื
บุคคลอื่นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอ านาจ
ดงักล่าวได ้

(5) พจิารณา และอนุมตักิจิการอื่นๆ ทีส่ าคญั อนัเกี่ยวกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็สมควรจะด าเนิน
กจิการนัน้ๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 

(6) ก าหนด ทบทวนอ านาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการก าหนด ทบทวนและอนุมตั ิวสิยัทศัน์ นโยบาย พนัธกจิ ภารกจิ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทัง้ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การด าเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

(7) อนุมตั ิและทบทวนนโยบาย ดงัต่อไปนี้ 
• นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
• นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  
• ประมวลจรยิธรรม  
• นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลู 
• นโยบายการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และการสอบสวนเรื่องรอ้งเรยีน 

(8) คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหบ้รษิทัยดึมัน่ และใหค้วามส าคญัในการบรหิารตามหลกั
จรรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้ด้านโครงสร้างองค์กร
และด้านกลยุทธ์การจดัการ โดยก าหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบตัิงานที่เป็น
ระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

(9) คณะกรรมการก าหนดให้มกีระบวนการรบัเรื่องร้องเรยีน และด าเนินการกรณีมกีารแจ้ง
เบาะแสการกระท าผดิ โดยผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั การสง่จดหมายมายงัทีอ่ยู่ของ
บรษิทั หรอืการแจง้เรื่องโดยตรงกบัหวัหน้างาน 

(10) ก าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติภายในบรษิัทอนุมตัิการน า
นโยบาย แนวทางการ 
ปฏิบตัิ และ มาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจรติ คอร์รปัชัน่ ไป
ปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและทัว่ทัง้องคก์ร 

(11) ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามแนวทางการปฏบิตั ิและมาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏิบตัิเพื่อ
ต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ จดัใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ที่
มปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการต่อต้าน



[ 27 ]  
 

นโยบำยก ำกับดแูลกจิกำร 

 

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ใน   ทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กจิกรรมของบรษิทัและปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

(12) คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ แนวทางการปฏบิตัิ 
และมาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏิบตัิเพื่อต่อต้านการทุจรติ คอร์รปัชัน่ของบรษิัทอย่าง
เคร่งครดั รวมถงึเป็นแบบอย่างที่ดใีนเรื่องของความซื่อสตัย ์โปร่งใสและ เป็นธรรม และ
ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าแก่ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ขีอ้สงสยัขอ้ซกัถามต่างๆ กรณีไม่ปฏบิตัติามมี
บทลงโทษตามกฎหมาย  

(13) ก ากบัดูแลการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทให้อยู่ในระดบัที่ขบัเคลื่อนให้บรษิัทเติบโต
อย่างยัง่ยนื 

(14) พจิารณาแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูงและแผนสบืทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และก ากบั
ดแูลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธผิลเป็นประจ าทุก
ปี และมรีะบบการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บรหิารระดบัสูงที่รอบคอบ โปร่งใส 
สอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบและผลการด าเนินงานเพือ่ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว 

(15) พฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรอืเข้าร่วมใน
หลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการหรอืกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนู
ความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 

(16) ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัตัง้หน่วยงาน หรอืผู้รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ที่ท า
หน้าที่ในการสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 

(17) ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
สุขอนามยัในสถานทีท่ างาน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ พรอ้มทัง้ก ากบั ดแูล 
ให้มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กต้อง
ครบถว้น 
 
คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ หรืออาจจ้าง
บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความ
รบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ นโยบาย โดยคณะกรรมการจะทบทวน และประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละครัง้ 
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คณะกรรมการบรษิทัต้องเปิดเผยขอ้มูลการถอืครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวขอ้งของกรรมการ
ภายใน 30 วนัท าการหลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้  รายงานการซือ้ขายหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั 
และรายงานเมื่อมกีารซือ้หรอืขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการ โดยใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผู้
รวบรวมและจดัท าขอ้มลูน าเสนอทีป่ระชุม 
5.3.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์:  คณะกรรมการจะพจิารณารายการที่มคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ พรอ้ม
ทัง้ก ากบั ดูแล ใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น 

5.3.3 คณะกรรมการจะจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่มคีวามเป็นอสิระ หรอือาจจ้าง
บุคคลภายนอก เพื่อปฏบิตัหิน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ความรบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการรายงานทางการเงนิ และการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการจะทบทวน และประเมนิความ
เพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครัง้ 

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ 

5.4.1 บรษิทัจะก าหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทัง้ปี และแจง้กรรมการ
แต่ละคนเพือ่ทราบ 

5.4.2 บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 (สี)่ ครัง้ต่อปี 
5.4.3 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาก าหนดเรื่องเข้า วาระการประชุม
คณะกรรมการ อย่างไรกต็าม กรรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้
สูว่าระการประชุมกไ็ด ้

5.4.4 การประชุมคณะกรรมการแต่ละคราว มีการก าหนดวาระการประชุมที่
ชดัเจน มเีอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพยีงพอ และจดัส่งแก่
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ี
เวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ประชุม 

5.4.5 ประธานกรรมการ หรอืผู้ที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการ จะจดัสรรเวลาใน
การประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะ
อภปิรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบทัว่ถงึ โดยมกีารจดัท ารายงานการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส าหรับกรรมการและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ตรวจสอบได ้
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5.4.6 กรรมการทุกคนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลหรอืสารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เติมได้
จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืเลขานุการบรษิทั 

5.4.7 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีฝ่่ายต่างๆ และเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ 

5.5 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

5.5.1 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน:  คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานทัง้คณะ เป็นประจ าทุกปี เพื่อพจิารณาผลการด าเนินงาน 
และการก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนด และด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขได้อย่าง
เพยีงพอ 

5.5.2 หลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการ :  ประกอบด้วย โครงสร้าง/
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท/หน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร โดยอ้างอิงแนว
ทางการประเมนิของ ตลท. 

5.5.3 การน าเสนอผลการประเมิน:  เลขานุการบรษิัทเป็นผู้น าเสนอ รวบรวม 
สรุป/วเิคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบผลการประเมนิกับปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผล และรายงานการประเมินผลต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละครัง้ 

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
พจิารณาค่าตอบแทน โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ผล
ประกอบการของบรษิทั และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายต่างๆ โดย
การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ านาจอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหม้กีารพบปะระหว่างกรรมการกบัผูบ้รหิาร เพือ่
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนัในเรื่องต่างๆ 

5.7.2 คณะกรรมการจะส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมและให้
ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง 



[ 30 ]  
 

นโยบำยก ำกับดแูลกจิกำร 

 

5.7.3 คณะกรรมการจะส่งเสรมิให้ฝ่ายบรหิารท าหน้าที่แนะน ากรรมการใหม่ให้
รู้จกับริษัท โดยเชิญมาประชุมร่วมกันและรบัฟังการบรรยายสรุป เพื่อ
ทราบแนวทางการด าเนินงานของบรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 

5.7.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหฝ่้ายจดัการพจิารณา จดัท า และเสนอแผนสบื
ทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการเพือ่อภปิรายและปรบัปรุงเป็นระยะตามความเหมาะสม 

5.8 การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 

5.8.1 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ โดยพจิารณาจากความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของบรษิทั เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายต่างๆ 

5.8.2 ผู้ได้รบัการสรรหาเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบรษิัทอย่างเพียงพอ 
ประกอบไปดว้ยจรยิธรรมในความประพฤตแิละการปฏบิตังิาน 

5.9 การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น  
ผูป้ระเมนิผลประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไม่เขา้ร่วมประชุมดว้ย โดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูแ้จง้ผลการพจิารณาใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิารทราบ 

5.10 การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 

5.10.1 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหฝ่้ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ 
โดยเป็นผูน้ าเสนอวาระทีต่นรบัผดิชอบต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
คณะกรรมการไดร้บัทราบขอ้มลูและความคดิเหน็จากผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ
งานโดยตรง และนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
กรรมการไดม้โีอกาสท าความรูจ้กักบัผูบ้รหิารของบรษิทั 

5.10.2 กรรมการสามารถตดิต่อสื่อสารกบัฝ่ายบรหิารแต่ละคนไดโ้ดยตรง โดยไม่
เป็นการก้าวล่วงหรอืสอดแทรกการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร อย่างไรก็
ตาม กรรมการควรแจง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบล่วงหน้า 
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5.11 การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เป็นประจ าทุกปี 

5.12 นโยบายท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการขอให้ผูเ้กี่ยวขอ้งพจิารณานโยบายและเอกสารอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทั
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

5.12.1 นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
5.12.2 นโยบายการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีน 
5.12.3 นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลู 
5.12.4 ประมวลจรยิธรรมธุรกจิ 

5.13 การเผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และการสอบถาม 

คณะกรรมการจะจดัให้ฝ่ายจดัการเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) กรณีทีม่ขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบันโยบาย
นี้ ใหส้อบถามไดจ้ากหวัหน้าหน่วยงานทีต่นสงักดั หรอืเลขานุการบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 


