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นโยบายก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำและส่งเสรมิให้  
บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร มจีรรยำบรรณธุรกจิ สำมำรถ
สรำ้งผลประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น และเพื่อส่งเสรมิใหน้ ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีส ำหรบั
บริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ไปปรบัใช้ให้
เหมำะสมกบับรบิทกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั จงึไดท้บทวนและก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ดงันี้ 

หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนักถงึบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์รทีส่รำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำร 
 อย่ำงยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2  ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำรทีเ่ป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ปีระสทิธผิล 

หลกัปฏบิตั ิ4  สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบุคลำกร 

หลกัปฏบิตั ิ5  ส่งเสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 

หลกัปฏบิตั ิ6  ดแูลใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 

หลกัปฏบิตั ิ7  รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลู 

หลกัปฏบิตั ิ8  สนับสนุนกำรมส่ีวนร่วมและกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ ให้มีกำรสื่อสำร เพื่อให้มกีำรปฏิบตัิจรงิตำมนโยบำย รวมถึงกำรติดตำม ประเมินผล และทบทวนแนว
ปฏบิตัเิมื่อสภำพกำรณ์กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั
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แนวทางปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หลกัปฏิบติั 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้าง
คณุค่าให้แก่บริษทัอยา่งยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 1.1 

คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบในฐำนะผู้น ำที่ต้องก ำกับดูแลให้
องคก์รมกีำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

(1) กำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
(2) กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
(3) กำรตดิตำม ประเมนิผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

หลกัปฏิบติั 1.2 

คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลบรษิทัใหน้ ำไปสู่ผลกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี(Governance Outcome) อย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

(1) สำมำรถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว 
(2) ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม  
(4) สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรจะยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ในกำรก ำกบัดแูลบรษิทัใหน้ ำไปสู่ผลกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

1.2.1 คณะกรรมกำรจะค ำนึงถึงจริยธรรม  ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ นอกเหนือจำกผล
ประกอบกำรทำงกำรเงนิ 

1.2.2 คณะกรรมกำรจะประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะผู้น ำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อขบัเคลื่อนวฒันธรรม
องคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม 

1.2.3 คณะกรรมกำรจะจดัใหม้นีโยบำยส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ทีแ่สดงถงึหลกักำรและแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อำท ิจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิ เป็นตน้ 

1.2.4     คณะกรรมกำรจะก ำกบัดแูลใหม้กีำรสื่อสำรเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนเขำ้ใจ มกีลไก
เพยีงพอที ่

      เอือ้ใหม้กีำรปฏบิตัจิรงิตำมนโยบำยขำ้งตน้ ตดิตำมผลกำรปฏบิตั ิและทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัเิป็น
ประจ ำ 

หลกัปฏิบติั 1.3 

คณะกรรมกำรจะดูแลใหก้รรมกำรทุกคนและผูบ้รหิำรปฏิบตัหิน้ำที่ดว้ยควำมรบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of 
Care) และซื่อสตัยสุ์จรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบำยหรอืแนวทำงทีไ่ดก้ ำหนดไวร้วมทัง้มกีระบวนกำรอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั เช่น 
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กำรลงทุน กำรท ำธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั กำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั กำรไดม้ำ/
จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรจ่ำยเงนิปันผล เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 1.4 

คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขต 
กำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน 
ตลอดจนตดิตำมดแูลใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรและฝ่ำยจดักำร ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย  

1.4.1 คณะกรรมกำรจะจดัท ำกฎบตัรหรอืนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรซึ่งระบุหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำร เพื่อใชอ้้ำงองิในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรทุกคน และจะจดัใหม้กีำรทบทวน
กฎบตัรดงักล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำร อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงขององคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจขอบเขตหน้ำทีข่องตน และมอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรบรษิทัใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำร 
โดยท ำกำรบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อย่ำงไรกด็ ีกำรมอบหมำยดงักล่ำวมไิดเ้ป็นกำรปลดเปลื้องหน้ำทีค่วำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะต้องติดตำมดูแลฝ่ำยจัดกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ทัง้นี้ ขอบเขตหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำร
อำจพจิำรณำแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

เรื่องทีค่วรดแูลใหม้กีำรด ำเนินกำร  

หมำยถงึ เรื่องทีค่ณะกรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัใหม้ใีนกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ คณะกรรมกำร
อำจมอบหมำยใหฝ่้ำยจดักำรเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อพจิำรณำได ้ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกจิ 
ข. กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 
ค. กำรดูแลโครงสร้ำง และกำรปฏิบตัิของคณะกรรมกำร ให้เหมำะสมต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ และ

เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกจิ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
ง. กำรสรรหำ พฒันำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมนิผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำร

ผูจ้ดักำร 
จ. กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ  

วตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

เรื่องทีด่ ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยจดักำร 

หมำยถึง เรื่องที่คณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร กรรมกำรผู้จดักำร และฝ่ำยจดักำรจะพิจำรณำ
ร่วมกนั 

โดยฝ่ำยจดักำรเสนอใหค้ณะกรรมกำรเหน็ชอบ ซึ่งคณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลใหน้โยบำยภำพรวมสอดคลอ้ง
กบั 

วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกจิ รวมทัง้มอบหมำยใหฝ่้ำยจดักำร ไปด ำเนินกำรโดย 
คณะกรรมกำรตดิตำมและใหฝ่้ำยจดักำรรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบเป็นระยะ ๆ ตำมทีเ่หมำะสม ซึง่ไดแ้ก่  
เรื่องดงัต่อไปนี้ 
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ก. กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี  
ข. กำรดแูลควำมเหมำะสมเพยีงพอของระบบบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน  
ค. กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบของฝ่ำยจดักำร  
ง. กำรก ำหนดกรอบกำรจดัสรรทรพัยำกร กำรพฒันำ และงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำร

บรหิำรจดักำรบุคคล และนโยบำยดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
จ. กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน  
ฉ. กำรดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิและไม่ใช่กำรเงนิมคีวำมน่ำเชื่อถอื 

เรื่องทีค่ณะกรรมกำรไม่ควรด ำเนินกำร  

หมำยถงึ เรื่องที่คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลระดบันโยบำย โดยมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในกำรด ำเนินกำร ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. กำรจดักำร (Execution) ใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธ ์นโยบำย แผนงำนทีค่ณะกรรมกำรอนุมตัแิลว้  
ทัง้นี้ คณะกรรมกำรควรปล่อยใหฝ่้ำยจดักำรรบัผดิชอบกำรตดัสนิใจด ำเนินงำน กำรจดัซื้อจดัจำ้งกำร
รบับุคลำกรเขำ้ท ำงำน ฯลฯ ตำมกรอบนโยบำยทีก่ ำหนดไวแ้ละตดิตำมดแูลผล โดยไม่แทรกแซงกำร
ตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็น 

ข. เรื่องทีข่อ้ก ำหนดหำ้มไว ้เช่น กำรอนุมตัริำยกำรทีก่รรมกำรมส่ีวนไดเ้สยี เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 2: ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติั 2.1 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั (Objectives) เป็นไป
เพื่อควำมยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกบักำรสรำ้งคุณค่ำใหท้ัง้บรษิทั ลูกคำ้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
และสงัคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมกำรมหีน้ำที่รบัผดิชอบดูแลใหบ้รษิัทมวีตัถุประสงค์หรอืเป้ำหมำยหลกั (Objectives) ที่ชดัเจน 
เหมำะสม สำมำรถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกจิ (Business Model) และสื่อสำร ใหทุ้ก
คนในองค์กรขบัเคลื่อนไปในทศิทำงเดยีวกนั โดยจดัท ำเป็นวสิยัทศัน์ และค่ำนิยมร่วมขององค์กร (Vision 
and Values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกักำร (Principles and Purposes) หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

2.1.2    ในกำรบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยหลกั คณะกรรมกำรจะก ำหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) ที ่
สำมำรถสรำ้งคุณค่ำใหท้ัง้แก่บรษิทัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพจิำรณำถงึ 
(1) สภำพแวดลอ้มและกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัต่ำง ๆ รวมทัง้กำรน ำเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม 
(2) ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
(3) ควำมพรอ้ม ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทั 
(4) วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้บรษิทั 
(5) กลุ่มลูกคำ้หลกัของบรษิทั 
(6) ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร หรือแข่งขันด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำให้บริษัท และลูกค้ำ (Value 
Proposition) 
(7) ควำมสำมำรถในกำรด ำรงอยู่ของบรษิทัในระยะยำว ภำยใตปั้จจยัทัง้โอกำสและควำมเสีย่งทีม่ี 

ผลกระทบต่อบรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้
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2.1.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะส่งเสรมิค่ำนิยมขององคก์รในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเช่น ควำมรบัผดิชอบในผล
กำรกระท ำ (Accountability) ควำมเที่ยงธรรม (Integrity) ควำมโปร่งใส (Transparency) ควำมเอำใจใส่ 
(Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะส่งเสรมิกำรสื่อสำร และเสรมิสร้ำงใหว้ตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กร
สะทอ้นอยู่ในกำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลกัปฏิบติั 2.2 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดแูลให ้วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลำปำนกลำง และ/
หรอืประจ ำปีของบรษิทัสอดคล้องกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั โดยมกีำรน ำนวตักรรมและ
เทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลให้กำรจดัท ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั โดยค ำนึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของบรษิทั ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและควำม
เสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละสนับสนุนใหม้กีำรจดัท ำ หรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และกลยุทธส์ ำหรบัระยะ
ปำนกลำง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีไดค้ ำนึงถงึผลกระทบในระยะเวลำทีย่ำว
ขึน้ และยงัพอจะคำดกำรณ์ไดต้ำมสมควร 

2.2.2 ในกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้กีำรวเิครำะหส์ภำพแวดล้อม ปัจจยั
และควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวขอ้งตลอดสำย Value Chain รวมทัง้
ปัจจยัต่ำง ๆ ทีอ่ำจมผีลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั โดยมกีลไกทีท่ ำใหเ้ขำ้ใจควำมตอ้งกำรของ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงแทจ้รงิ 
(1) ระบุวธิกีำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมส่ีวนร่วมหรอืช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูม้ส่ีวนได้เสยีกบั

บรษิทัไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถเขำ้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืควำมตอ้งกำรของผูม้ส่ีวน
ไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่ำงถูกตอ้งใกลเ้คยีงมำกทีสุ่ด 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัททัง้ภำยในและภำยนอก ทัง้ที่เป็นตัวบุคคล ก ลุ่มบุคคล 
หน่วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผูล้งทุน ลูกคำ้ คู่คำ้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม หน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนก ำกบัดแูล เป็นตน้ 

(3) ระบุประเดน็และควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อน ำไปวเิครำะห์และจดัระดบัประเดน็ดงักล่ำว
ตำมควำมส ำคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้บรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้นี้ เพื่อเลอืกเรื่องส ำคญั
ทีจ่ะเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมำด ำเนินกำรใหเ้กดิผล 

2.2.3 ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมและน ำ
นวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2.2.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดเป้ำหมำยใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิและศกัยภำพของบรษิทั 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจำกนี้  
คณะกรรมกำรบริษัทจะตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรตัง้เป้ำหมำยที่อำจน ำไปสู่กำรประพฤติที่ผิด
กฎหมำย หรอืขำดจรยิธรรม (Unethical Conduct) 

2.2.5 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดแูลใหม้กีำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนให้
ทัว่ทัง้องคก์ร 
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2.2.6 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสมและ
ตดิตำมกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี โดยจดัใหม้ผีูท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบดแูลและตดิตำม
ผลกำรด ำเนินงำน 

หลกัปฏิบติั 3: เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบติั 3.1 

คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้ในเรื่อง
ขนำดองคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
หลกัทีก่ ำหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีดู่แลใหค้ณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำยทัง้ใน
ด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคุณลกัษณะเฉพำะด้ำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำจะไดค้ณะกรรมกำร
บรษิัทโดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม สำมำรถเขำ้ใจและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มส่ีวนไดเ้สยีได้ 
รวมทัง้ตอ้งมกีรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำรอย่ำงน้อย 1 คนทีม่ปีระสบกำรณ์ในธุรกจิหรอือุตสำหกรรมหลกั
ทีบ่รษิทัด ำเนินกจิกำรอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำจ ำนวนกรรมกำรทีเ่หมำะสม สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
โดยต้องมีจ ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

3.1.3 คณะกรรมกำรจะมสีดัส่วนระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรทีส่ะทอ้นอ ำนำจ
ทีถ่่วงดุลกนัอย่ำงเหมำะสม โดย 
ก. กรรมกำรบรษิทัส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรทีส่ำมำรถใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบักำรท ำงำน

ของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงอสิระ  
ข. กรรมกำรอิสระมีจ ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
ดูแล ให้กรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรทัง้หมดได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
สำมำรถแสดงควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

3.1.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะด ำเนินกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัที่
มคีวำมหลำกหลำย และขอ้มลูกรรมกำร อำท ิอำยุ เพศ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำรถอืหุน้ 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบยีนอื่น ในรำยงำน
ประจ ำปีและบน Website ของบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3.2 

คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท และดูแลให้มัน่ใจว่ำ 
องคป์ระกอบและกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัเอือ้ต่อกำรใชดุ้ลพนิิจในกำรตดัสนิใจอย่ำงมอีสิระ 

3.2.1 ประธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่ำงกนั 
คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมอี ำนำจโดยไม่จ ำกดั บรษิทัจะแยกบุคคลทีด่ ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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3.2.2 ประธำนกรรมกำรบริษัทมบีทบำทเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท โดยหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร
บรษิทัจะครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) กำรก ำกบั ตดิตำม และดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
(2) กำรดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรม 

และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
(3) กำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัโดยหำรอืร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำร และมมีำตรกำร

ทีด่แูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(4) กำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำย

ประเดน็ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั กำรส่งเสรมิใหก้รรมกำรมกีำรใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ให้ 
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

(5) กำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร 

3.2.3 คณะกรรมกำรจะส่งเสรมิใหเ้กดิกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรในกรณีทีป่ระธำน
กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผู้จดักำรไม่ได้แยกจำกกนัอย่ำงชดัเจน โดยพจิำรณำ
จำก 
(1) องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระมำกกว่ำกึง่หนึ่ง หรอื 

 (2) แต่งตัง้กรรมกำรอสิระคนหนึ่งร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 

3.2.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรอสิระมกีำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิเก้ำ (9) ปีนับ
จำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระนัน้ให้
ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถงึควำมจ ำเป็นดงักล่ำว  

3.2.5 เพื่อใหเ้รื่องส ำคญัไดร้บักำรพจิำรณำในรำยละเอยีดอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพจิำรณำประเดน็เฉพำะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มลู และเสนอแนวทำงพจิำรณำก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมกำรเหน็ชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปี
ทีผ่่ำนมำและรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด  

หลกัปฏิบติั 3.3 

คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำกบัดูแลใหก้ำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและชดัเจน 
เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ ำหนดไว้ 

3.3.1  คณะกรรมกำรบริษัท จะจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และ
ประธำนเป็นกรรมกำรอสิระ 

3.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะจดัใหม้กีำรประชุม เพื่อพจิำรณำหลกัเกณฑ์และวธิกีำร
สรรหำบุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมกำรบรษิทัทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะท ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมอีงค์ประกอบควำมรู้
ควำมช ำนำญที่เหมำะสมรวมทัง้มีกำรพิจำรณำประวัติของบุคคลดังกล่ำว และเสนอควำมเห็นต่อ
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คณะกรรมกำรบรษิทั ก่อนจะน ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั นอกจำกนี้ บรษิทั
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบถงึขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ  

3.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีำรสรรหำกรรมกำร เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ก่อนทีจ่ะมกีำรสรรหำกรรมกำรทีค่รบวำระ และในกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอ
ชื่อกรรมกำรรำยเดมิ ควรค ำนึงถงึผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดงักล่ำวประกอบดว้ย  

3.3.4 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน ใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษำนัน้ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอสิระ หรอืไมม่ี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

หลกัปฏิบติั 3.4 

ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผูถ้ือหุน้อนุมตั ิคณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำใหโ้ครงสร้ำงและ
อตัรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

3.4.1  คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และ
ประธำนเป็นกรรมกำรอสิระ เพื่อท ำหน้ำทีพ่จิำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

3.4.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบรษิทั  ประสบกำรณ์ 
ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏิบตัิ
อยู่ในอุตสำหกรรม  

3.4.3 ผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่
ตวัเงนิ โดยคณะกรรมกำรบรษิทั จะพจิำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวำมเหมำะสม ทัง้ค่ำตอบแทน
ในอตัรำคงที ่(เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ เบี้ยประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิทั (เช่น 
โบนัส บ ำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกบัมลูค่ำทีบ่รษิทั สรำ้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดบัทีสู่งเกนิไปจนท ำให้
เกดิกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้ 

3.4.4  คณะกรรมกำรบรษิัทจะเปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ ำนวนของค่ำตอบแทนด้วย ทัง้นี้ 
จ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรบรษิัทแต่ละท่ำนได้รบัจำกกำรเป็น
กรรมกำรของบรษิทัย่อยดว้ย 

3.4.5 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน ใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษำนัน้ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอสิระ หรอืไมม่ี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

หลกัปฏิบติั 3.5 

คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีก่ ำกบัดูแลใหก้รรมกำรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละจดัสรร
เวลำอย่ำงเพยีงพอ 

3.5.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ มกีลไกสนับสนุนใหก้รรมกำรเขำ้ใจบทบำทหน้ำทีข่องตน 
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3.5.2  คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัท โดย
พจิำรณำถงึประสทิธภิำพกำรท ำงำนของกรรมกำรบรษิทัทีด่ ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิทั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่ำงเพยีงพอ โดยจะก ำหนดจ ำนวนบรษิทัจด
ทะเบยีนทีก่รรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะหรอืสภำพธุรกจิของบรษิทั  

3.5.3  คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้รีะบบกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นของกรรมกำรบรษิทัและเปิดเผยให้
เป็นทีร่บัทรำบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผู้บรหิำร หรอืมส่ีวนได้เสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน
กิจกำรอื่นที่มีควำมขัดแย้ง หรือสำมำรถใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน 
คณะกรรมกำรต้องดูแลให้มัน่ใจว่ำ บริษัทมีมำตรกำรป้องกันอย่ำงเพียงพอและมีกำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
รบัทรำบตำมควำมเหมำะสม 

3.5.5  ใหก้รรมกำรบรษิทัแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็น 

หลกัปฏิบติั 3.6  

คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีก่ ำกบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทย่อย (ถ้ำม)ี และกิจกำรอื่นที่บรษิัทไปลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั ในระดบัที่เหมำะสมกบักิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้
บรษิทัย่อยและกจิกำรอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี ซึง่รวมถงึ 
(1) ระดับกำรแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้

คณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้ เวน้แต่บรษิทัดงักล่ำวเป็นบรษิทัขนำดเลก็ทีเ่ป็น Operating Arms ของ  
บรษิัท คณะกรรมกำรบรษิัทอำจมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้
พจิำรณำแต่งตัง้กไ็ด ้ 

(2) ก ำหนดขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทั  ตำมขอ้ (1) และให้
ตวัแทนของบรษิทัดูแลใหก้ำรปฏบิตัเิป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัย่อย และในกรณีที่บรษิทัย่อยมผีู้
ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดนโยบำยให้ตัวแทนท ำหน้ำที่อย่ำงดีที่สุดเพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทัแม่ 

(3) ระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิัทย่อยที่เหมำะสมและรดักุมเพยีงพอและกำรท ำรำยกำรต่ำง  ๆ 
เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) กำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั กำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ กำรท ำรำยกำรอื่นทีส่ ำคญั กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรเลกิบรษิทั
ย่อย เป็นตน้ 

3.6.2 หำกเป็นกำรเขำ้ร่วมลงทุนในกจิกำรอื่นอย่ำงมนีัยส ำคญั เช่น มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่
รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ ำนวนเงนิลงทุนหรอือำจต้องลงทุนเพิม่เตมิมนีัยส ำคญัต่อบรษิทั ใน
กรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกำรจัดท ำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholders’ 
Agreement) หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนเกี่ยวกบัอ ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและกำรมส่ีวน
ร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญั กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำงบ
กำรเงนิของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 
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หลกัปฏิบติั 3.7 

คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรประเมินผลกำรท ำงำนประจ ำปีของกรรมกำรบริษัททัง้คณะ รวมทัง้
ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรค
ในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำง ๆ ได้ 

3.7.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
ร่วมกนัพจิำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยก ำหนดบรรทดัฐำนทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลกำร
ปฏบิตังิำนอย่ำงมหีลกัเกณฑ ์

3.7.2 ในกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนจะจดัใหม้กีำรประเมนิทัง้แบบคณะและรำยบุคคล โดยอย่ำงน้อย
ต้องเป็นวธิกีำรประเมนิดว้ยตนเองหรอืคณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำใชว้ธิปีระเมนิแบบไขวร้่วมดว้ย รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลกำรประเมนิในภำพรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

3.7.3 คณะกรรมกำรบริษัทอำจพจิำรณำจดัให้มทีี่ปรกึษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และ
เสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุก  ๆ 3 ปีได้ และเปิดเผยกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

3.7.4 ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรษิทัต้องถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของ
องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3.8 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
บทบำทหน้ำทีล่กัษณะกำรประกอบธุรกจิ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมกำร
ทุกคนไดร้บักำรเสรมิสรำ้งทกัษะและควำมรูส้ ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ จะไดร้บักำรแนะน ำและมี
ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ซึ่งรวมถงึควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ ค่ำนิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

3.8.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหก้รรมกำรไดร้บักำรอบรมและพฒันำควำมรูท้ีจ่ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ยง และ
สภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทรำบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรใน
รำยงำนประจ ำปี  

หลกัปฏิบติั 3.9 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไปด้วยควำมเรยีบรอ้ย 
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูทีจ่ ำเป็น และมเีลขำนุกำรบรษิทัทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.9.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัใหม้กี ำหนดกำรประชุม และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 
เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุมได ้
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3.9.2 จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ประมำณปีละ 6 ครัง้ แต่ไม่
น้อยกว่ำสี ่(4) ครัง้ต่อปี ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไม่ไดม้กีำรประชุมรำยเดอืน คณะกรรมกำรบรษิทั 
จะก ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบในเดือนที่ไม่ได้มกีำร
ประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถก ำกบัควบคุมและดแูลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่องและทนัเหตุกำรณ์ 

3.9.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมกำรแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ำยจดักำรมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัเขำ้สู่วำระกำรประชุม 

3.9.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิอีื่นและ
ก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้กไ็ด ้

3.9.5 คณะกรรมกำรบรษิทัจะสนับสนุนใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพิม่เติมในฐำนะที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหำ
โดยตรง และเพื่อใหม้โีอกำสรูจ้กัผูบ้รหิำรระดบัสงูส ำหรบัใชป้ระกอบกำรพจิำรณำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan)  

3.9.6 คณะกรรมกำรบรษิัทจะเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิม่เติมได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำร
ผู้จดักำร เลขำนุกำรบรษิทัหรอืผู้บรหิำรอื่นทีไ่ด้รบัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่ ำหนด และใน
กรณีทีจ่ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจดัใหม้คีวำมเหน็อสิระจำกทีป่รกึษำหรอืผูป้ระกอบวชิำชพีภำยนอก โดย
ถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยของบรษิทั 

3.9.7 คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำก ำหนดเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมโีอกำสทีจ่ะประชุม
ระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำง ๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มี
ฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทั ทีเ่หมำะสมทีจ่ะปฏิบตัิ
หน้ำทีใ่นกำรใหค้ ำแนะน ำเกี่ยวกบัดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีค่ณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแล
กำรจดักำรเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมกำร
บรษิทั รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร บรษิทันอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะ
เปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัในรำยงำนประจ ำปี และบน Website ของบรษิทั 

3.9.9 เลขำนุกำรบรษิัทจะเขำ้ฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัหิน้ำที ่
และในกรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (Certified Program) เลขำนุกำรบรษิทัจะเขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูรดงักลำ่ว
ดว้ย 

 
หลกัปฏิบติั 4: สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั 4.1 
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คณะกรรมกำรบรษิัทจะด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำมกีำรสรรหำและพฒันำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้ำหมำย 

4.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำหรือมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
พจิำรณำหลกัเกณฑ์และวธิกีำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 

4.1.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดักำรดูแลให้มีผู้บริหำร
ระดับสูงที่เหมำะสม โดยอย่ำงน้อยคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรพจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำร
สรรหำและแต่งตัง้บุคคล เหน็ชอบบุคคลทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหม้แีผนสบืทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรยีมสบืทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรและ
ผู้บริหำรระดับสูง และให้กรรมกำรผู้จ ัดกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสืบทอดต ำแหน่งต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบเป็นระยะอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.1.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำร
ระดบัสงูไดร้บักำรอบรมและพฒันำ เพื่อเพิม่พนูควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำน 

4.1.5 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดนโยบำยและวธิปีฏิบตัิในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บรษิัทอื่นของ
ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงอย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่ง
กรรมกำรและจ ำนวนบรษิทัทีส่ำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้

หลกัปฏิบติั 4.2 

คณะกรรมกำรบรษิทัโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะก ำกบัดูแลใหม้กีำร
ก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมนิผลทีเ่หมำะสม 

4.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจูงใจใหผู้บ้รหิำรระดบัสูงปฏบิตังิำนให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะ
ยำว 

4.2.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะพจิำรณำเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในกำรประเมนิผลงำน ตลอดจนอนุมตัิ
โครงสร้ำงค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสูง และติดตำมให้ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร
ประเมนิผูบ้รหิำรระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรประเมนิดงักล่ำว 

หลกัปฏิบติั 4.3 

คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
บรหิำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

4.3.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของ
ข้อตกลง ผู้ถือหุ้น หรือนโยบำยของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจดักำร
บรษิทั  
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4.3.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตำมข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษิทั เช่น กำรมบีุคคลทีเ่หมำะสมมำสบืทอดต ำแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ตกลงต่ำง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อกำรควบคุมบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 4.4 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะติดตำมดูแลกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรให้มคีวำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และ
แรงจงูใจทีเ่หมำะสม 

4.4.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหม้กีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลทีส่อดคล้องกบัทศิทำงและกลยุทธข์ององคก์ร 
พนักงำนในทุกระดบัมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ แรงจงูใจทีเ่หมำะสม และไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรม เพื่อ
รกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหม้กีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองรองเลี้ยงชพีหรอืกลไกอื่น เพื่อดูแลใหพ้นักงำนมี
กำรออมอย่ำงเพยีงพอส ำหรบัรองรบักำรเกษยีณ รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นักงำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำร
บรหิำรจดักำรเงนิ กำรเลอืกนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอำยุ ระดบัควำมเสี่ยง  หรอืดูแลให้มี
นโยบำยกำรลงทุนแบบ Life Path  

หลกัปฏิบติั 5: ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั 5.1 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสรำ้งนวัตกรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่ำแก่ธุรกจิ ควบคู่ไปกบั
กำรสรำ้งคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีส่่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรม และดแูลให้
ฝ่ำยจดักำรน ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ ์กำรวำงแผนพฒันำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนและกำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 

5.1.2  คณะกรรมกำรบรษิทัจะส่งเสรมิกำรสร้ำงนวตักรรมเพื่อเพิม่คุณค่ำใหบ้รษิัท ตำมสภำพปัจจยัแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรก ำหนดรูปแบบธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิมุมมองในกำร
ออกแบบและพฒันำสินค้ำและบริกำร กำรวิจยั กำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรท ำงำน 
รวมทัง้กำรร่วมมอืกบัคู่คำ้ 

ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ควรมลีกัษณะเป็นไปเพื่อกำรสรำ้งประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่บรษิทั ลูกคำ้ คู่คำ้ สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม และไม่สนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสม กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำยหรอืขำดจรยิธรรม 

หลกัปฏิบติั 5.2 

คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม และสะทอ้นอยู่ในแผนด ำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำทุกฝ่ำยขององค์กรไดด้ ำเนินกำร
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของบรษิทั  

5.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ท ำให้มัน่ใจว่ำ บริษัทประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทำงใหทุ้กส่วนในองคก์ร 
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สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยควำมยัง่ยนื โดยจัดท ำนโยบำยจรรยำบรรณทำง
ธุรกจิใหค้รอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1)  ควำมรบัผดิชอบต่อพนักงำนและลูกจำ้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กี่ยวขอ้ง

และปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นธรรม กำรจดัสวสัดกิำรทีไ่ม่น้อยกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด
หรอืมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดแูลสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรอบรม
ใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำ รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมโีอกำสพฒันำ
ทกัษะกำรท ำงำนในดำ้นอื่น ๆ 

(2) ควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กี่ยวขอ้ง และค ำนึงถึง
สุขภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเกบ็รกัษำขอ้มลูลูกคำ้ กำรบรกิำรหลงักำรขำยตลอดช่วง
อำยุสนิค้ำและบรกิำร กำรติดตำมวดัผลควำมพงึพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงสนิค้ำและ
บรกิำร รวมทัง้กำรโฆษณำประชำสมัพนัธแ์ละกำรส่งเสรมิกำรขำยตอ้งกระท ำอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 
ไม่ท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จำกควำมเขำ้ใจผดิของลูกคำ้ 

(3) ควำมรบัผดิชอบต่อคู่คำ้ โดยมกีระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้งและเงื่อนไขสญัญำหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม 
กำรช่วยใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรผลติและใหบ้รกิำรทีไ่ดม้ำตรฐำน 
ชี้แจงและดูแลใหคู้่คำ้เคำรพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตำมตรวจสอบและประเมนิผลคู่ค้ำเพื่อพฒันำกำรประกอบธุรกิจ
ระหว่ำงกนัอย่ำงยัง่ยนื 

(4) ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงธุรกจิมำพฒันำโครงกำรทีส่ำมำรถสรำ้ง
เสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่ำงเป็นรปูธรรม มกีำรตดิตำมและวดัผลควำมคบืหน้ำและควำมส ำเรจ็ใน
ระยะยำว 

(5) ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยป้องกนั ลด จดักำร และดูแลให้มัน่ใจว่ำ บรษิัทจะไม่สร้ำงหรอื
ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกำรใชว้ตัถุดบิ กำรใช้พลงังำน (ส ำหรบั
กำรผลติ ขนส่ง หรอืในส ำนักงำน) กำรใชน้ ้ำ กำรใชท้รพัยำกรหมุนเวยีน กำรปลดปล่อยและจดักำร
ของเสยีทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกจิ กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(6) กำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกจิอย่ำงเปิดเผยโปร่งใส และไม่สรำ้งควำมไดเ้ปรยีบ
ทำงกำรแขง่ขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม 

(7) กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชนั โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งและ
ก ำหนดใหบ้รษิทัมแีละประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชนัต่อสำธำรณะ โดยบรษิทั
อำจพจิำรณำเขำ้ร่วมเป็นภำคเีครอืข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชนั รวมถึงสนับสนุนให้
บรษิทั อื่น ๆ และคู่คำ้มแีละประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอร์รปัชนั รวมทัง้เขำ้ร่วมเป็น
ภำคเีครอืขำ่ยดว้ย  

หลกัปฏิบติั 5.3 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย Value Chain เพื่อให้สำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 

5.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของทรัพยำกรที่ต้องใช้ รวมทัง้ตระหนักว่ำกำรใช้
ทรพัยำกรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 
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5.3.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะตระหนักว่ำรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่ำงกัน ท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยำกรทีต่่ำงกนัดว้ย ดงันัน้ ในกำรตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธุรกจิ ใหค้ ำนึงถงึผลกระทบและควำมคุม้ค่ำที่
จะเกิดขึ้นต่อทรพัยำกร โดยยงัคงอยู่บนพื้นฐำนของกำรมจีรยิธรรม มคีวำมรบัผดิชอบและสร้ำงคุณค่ำ
ใหแ้ก่บรษิทัอย่ำงยัง่ยนื 

5.3.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มัน่ใจว่ำ ในกำรบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร ฝ่ำย
จดักำรจะมกีำรทบทวน พฒันำดูแลกำรใชท้รพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดย
ค ำนึงถงึกำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

ทัง้นี้ ทรัพยำกรที่บริษัทพึงค ำนึงถึงมีอย่ำงน้อย 6 ประเภท ได้แก่ กำรเงิน (Financial Capital) กำรผลิต 
(Manufactured Capital) ภูมิปัญญำ (Intellectual Capital) ด้ำนบุคลำกร (Human Capital) สังคมและควำมสมัพนัธ์ 
(Social and Relationship Capital) และธรรมชำต ิ(Natural Capital)  

หลกัปฏิบติั 5.4 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีรอบกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองคก์ร 
ทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของบรษิทั รวมทัง้ดูแลใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิม่โอกำสทำงธุรกจิ
และพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั  

5.4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีนโยบำยในเรื่องกำรจดัสรรและกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึง่ครอบคลุมถงึกำรจดัสรรทรพัยำกรใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และกำรก ำหนดแนวทำง
เพื่อรองรบัในกรณีทีไ่ม่สำมำรถจดัสรรทรพัยำกรไดเ้พยีงพอตำมทีก่ ำหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งขององค์กรครอบคลุมถงึกำรบรหิำรและจดักำรควำม
เสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัให้มนีโยบำยและมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 
ทัง้นี้ กรอบกำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 
(1) บรษิทัไดท้ ำตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมำตรฐำนต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
(2) บรษิทัมรีะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู ในกำรรกัษำควำมลบั (Confidentiality) กำรรกัษำ

ควำมน่ำเชื่อถอื (Integrity) และควำมพรอ้มใชข้องขอ้มูล (Availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิหม้กีำรน ำ
ขอ้มลูไปใชใ้นทำงมชิอบ หรอืมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญำต 

(3) บรษิทัไดพ้จิำรณำควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และมมีำตรกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำม
เสี่ยงดังกล่ำวในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรควำมต่อเนื่ องทำงธุรกิจ (Business Continuity 
Management) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ (Incident Management) กำรบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิสำรสนเทศ (Asset Management) 
เป็นตน้ 

(4) บริษัทได้พิจำรณำกำรจัดสรรและบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์และปัจจยัในกำรก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัของแผนงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เช่น 
ควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ ควำมเร่งด่วนในกำรใชง้ำน 
งบประมำณและทรพัยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ และควำมสอดคล้องกบัรูปแบบธุรกจิ 
(Business Model) เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 6: ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 6.1 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในทีจ่ะ
ท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่ำงมปีระสทิธผิล และมกีำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำควำมเขำ้ใจควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของบรษิทัและอนุมตัคิวำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

6.1.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะพจิำรณำและอนุมตัินโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ส ำหรับเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนใน
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทำงเดียวกัน ทัง้นี้ คณะกรรมกำรจะให้
ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหน้ำและดูแลให้มกีำรทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็น
ประจ ำ เช่น ปีละ 1 ครัง้ 

6.1.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลให้บริษัทมกีำรระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยใน
องค์กรที่อำจส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ไว้ ทัง้นี้  ควำมเสี่ยงหลักที่
คณะกรรมกำรจะให้ควำมส ำคญั อำจแบ่งออกเป็น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเสี่ยง
ดำ้นกำรปฏบิตังิำน (Operational Risk) ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ (Financial Risk) และควำมเสีย่งดำ้นกำร
ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิัทได้มกีำรประเมนิผลกระทบและโอกำสทีเ่กิดขึน้ของควำม
เสีย่งทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล ำดบัควำมเสีย่ง และมวีธิจีดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

6.1.5 คณะกรรมกำรบรษิัทอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
บรหิำรควำมเสีย่งกลัน่กรองขอ้ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ  

6.1.6 คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมและประเมนิประสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีด่แูลใหบ้รษิทัประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้ของในประเทศและในระดบัสำกล 

6.1.8 ในกรณีทีบ่รษิทัมบีรษิทัย่อยหรอืกจิกำรอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั (เช่น มสีดัส่วนกำรถอืหุ้นทีม่ี
สทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมกำรบรษิทัจะน ำผลประเมนิระบบควบคุม
ภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพจิำรณำตำมขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ย 

หลกัปฏิบติั 6.2 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและอสิระ 

6.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งทุกคน
ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบตัิและหน้ำที่ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมหีน้ำที่
อย่ำงน้อยตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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6.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท ำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำย เช่น เอื้ออ ำนวยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถเรยีกผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมำใหข้อ้มลู กำรไดห้ำรอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหำควำมเหน็ที่
เป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพีอื่นใดมำประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มบีุคคลหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มคีวำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิ
หน้ำทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในกำรพฒันำและสอบทำนประสทิธภิำพระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยใน พร้อมทัง้รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี 

6.2.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งใหค้วำมเหน็ถงึควำมเพยีงพอของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยใน และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

หลกัปฏิบติั 6.3 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะติดตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดร้ะหว่ำงบรษิทั 
กบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรอืผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มูล และ
โอกำสของบรษิทัและกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดูแลให้มรีะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด
นโยบำยและวธิปีฏิบตัิในกำรรกัษำควำมลบั (Confidentiality) กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถือ (Integrity) และ
ควำมพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทัง้กำรจดักำรข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ 
(Market Sensitive Information) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสูง และ
พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง อำท ิทีป่รกึษำทำงกฎหมำย ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ปฏบิตัิ
ตำมระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มกีำรจดักำรและติดตำมรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งของผลประโยชน์ 
รวมทัง้ดแูลใหม้แีนวทำงและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มลู ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็น
ส ำคญั โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ควรมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้ขีอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงน้อยก่อนกำรพจิำรณำ
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะดแูลให้
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส ำคัญในลักษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ งดเวน้จำกกำรมส่ีวนร่วมในกำรประชุมพจิำรณำในวำระนัน้ 

หลกัปฏิบติั 6.4 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัิดำ้นกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัทีช่ดัเจน
และสื่อสำรในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรน ำไปปฏิบตัิได้จรงิ รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสรมิและปลูกฝังใหพ้นักงำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.4.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้โีครงกำร หรอืแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ กำรคอร์รปัชนั รวมถงึกำร
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสรมิและปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 
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หลกัปฏิบติั 6.5 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดูแลให้บรษิัทมกีลไกในกำรรบัเรื่องร้องเรยีนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชี้
เบำะแส 

6.5.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหม้กีลไกและกระบวนกำรจดักำร (บนัทกึ ตดิตำมควำมคบืหน้ำ แก้ไข
ปัญหำ รำยงำน) ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และดูแลใหม้กีำรจดัช่องทำงเพื่อกำรรบัขอ้ร้องเรยีนที่มี
ควำมสะดวกและมมีำกกว่ำหนึ่งช่องทำง รวมทัง้เปิดเผยช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น Website หรอื
รำยงำนประจ ำปี 

6.5.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้นีโยบำยและแนวทำงทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีำรชีเ้บำะแส โดยจะก ำหนดใหม้ี
ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสผ่ำนทำง E-mail ของบรษิทัหรอืผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษิทั รวมทัง้มกีระบวนกำรตรวจสอบขอ้มลู กำรด ำเนินกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

6.5.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหม้มีำตรกำรคุม้ครองทีเ่หมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแสทีแ่จง้เบำะแสดว้ยเจตนำ
สุจรติ 

ปฏิบติั 7: รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั 7.1 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะรบัผดิชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ส ำคญัต่ำง ๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหบุ้คลำกรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูล มคีวำมรู ้ทกัษะ และ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอ โดยบุคลำกรดงักล่ำวหมำย
รวมถงึผูบ้รหิำรสูงสุดสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ผูจ้ดัท ำบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบรษิทัและนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์

7.1.2 ในกำรใหค้วำมเหน็ชอบกำรเปิดเผยขอ้มูล ใหค้ณะกรรมกำรค ำนึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งโดยในกรณีที่เป็น
รำยงำนทำงกำรเงนิ จะพจิำรณำปัจจยัอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(2) ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนทำงกำรเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบัระบบควบคุม

ภำยใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่ำนกำรสื่อสำรในช่องทำงอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(3) ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4) ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธ ์และนโยบำยของบรษิทั 

7.1.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 
สะทอ้นฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้สนับสนุนใหบ้รษิทัจดัท ำค ำอธบิำยและ
กำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำร
เปิดเผยงบกำรเงนิทุกไตรมำส ทัง้นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทรำบขอ้มูลและเขำ้ใจกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิ
ขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในแต่ละไตรมำสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจำกขอ้มูลตวัเลขใน
งบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 
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7.1.4 ในกรณีทีก่ำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรใดเกี่ยวขอ้งกบักรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กรรมกำรรำย
นัน้จะดูแลใหก้ำรเปิดเผยในส่วนของตนมคีวำมครบถ้วนถูกต้องดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน กำร
เปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

หลกัปฏิบติั 7.2 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมดูแลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี้ 

7.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหฝ่้ำยจดักำรมกีำรตดิตำมและประเมนิฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัและมกีำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรร่วมกนัหำทำงแกไ้ข
โดยเรว็หำกเริม่มสีญัญำณบ่งชีถ้งึปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

7.2.2 ในกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรใด ๆ หรอืกำรเสนอควำมเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมกำรจะ
พจิำรณำใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกจิกำร สภำพ
คล่องทำงกำรเงนิ หรอืควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

หลกัปฏิบติั 7.3 

ในภำวะทีบ่รษิทัประสบปัญหำทำงกำรเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำให้
มัน่ใจไดว้่ำ บรษิทัมแีผนในกำรแก้ไขปัญหำ หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงนิได ้ทัง้นี้ ภำยใต้กำร
ค ำนึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

7.3.1 ในกรณีทีบ่รษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะไมส่ำมำรถช ำระหนี้หรอืมปัีญหำทำงกำรเงนิ คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำม
อย่ำงใกล้ชดิ และดูแลใหบ้รษิทัประกอบธุรกจิดว้ยควำมระมดัระวงั และปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำร
เปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหบ้รษิทัก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิ โดยค ำนึงถงึควำมเป็นธรรม
ต่อผู้มส่ีวนได้เสยี ซึ่งรวมถึงเจำ้หนี้ ตลอดจนติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ โดยให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนสถำนะ
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรพจิำรณำตดัสนิใจใด ๆ ในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิ
ของบรษิทั ไม่ว่ำจะดว้ยวธิกีำรใดจะตอ้งเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล 
ตวัอย่ำงสญัญำณบ่งชี ้
(1) ภำวะขำดทุนต่อเนื่อง 

(2) กระแสเงนิสดต ่ำ 

(3) ขอ้มลูทำงกำรเงนิไม่ครบถว้น 

(4) ขำดระบบบญัชทีีเ่หมำะสม 

(5) ขำดกำรประเมนิกระแสเงนิสดและงบประมำณ 

(6) ไม่มแีผนธุรกจิ 

(7) ส่วนหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เกนิกว่ำส่วนสนิทรพัย์ 

(8) มปัีญหำในกำรระบำยสนิคำ้คงคลงัและกำรเกบ็หนี้ 
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หลกัปฏิบติั 7.4 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 

7.4.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรปฏบิตัิ
ตำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั กำรปฏบิตัติ่อพนักงำนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึ่งรวมถงึกำร
ปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดย
ค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศหรือในระดบัสำกล ทัง้นี้ อำจเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี หรอือำจจดัท ำเป็นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสมของบรษิทั 

7.4.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ ำคญัและสะทอ้นกำรปฏบิตัทิีจ่ะน ำไปสู่กำรสรำ้ง
คุณค่ำแก่บรษิทัอย่ำงยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 7.5 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหม้หีน่วยงำนหรอืผูร้บัผดิชอบงำนนักลงทุนสมัพนัธท์ีท่ ำ
หน้ำทีใ่นกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิครำะห์ ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีม
กนั และทนัเวลำ 

7.5.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัให้มนีโยบำยกำรสื่อสำร (Communication Policy) และนโยบำยกำรเปิดเผย
ขอ้มูล (Disclosure Policy) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นไป
อย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีมกนั ทนัเวลำ ใชช้่องทำงทีเ่หมำะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ตี่อผลต่อรำคำ
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีำรสื่อสำรใหเ้ขำ้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

7.5.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัให้มกีำรก ำหนดผู้ที่รบัผดิชอบกำรให้ขอ้มูลกบับุคคลภำยนอก โดยเป็นผู้ที่มี
ควำมเหมำะสมกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่เขำ้ใจธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้วตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั ค่ำนิยม
และสำมำรถสื่อสำรกบัตลำดทุนไดเ้ป็นอย่ำงด ี 

7.5.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหฝ่้ำยจดักำรก ำหนดทศิทำงและสนับสนุนงำนดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ์ เช่น กำร
จดัใหม้หีลกัปฏบิตัใินกำรใหข้อ้มูล นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน นโยบำยกำรจดักำรขอ้มูลทีม่ผีลต่อรำคำ
หลกัทรพัย์ รวมทัง้ก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธ์ใหช้ดัเจน เพื่อให้กำรสื่อสำร
และกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

หลกัปฏิบติั 7.6 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะส่งเสรมิใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มลู 

7.6.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แล้ว คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำง
อื่นด้วย เช่น Website ของบรษิัทโดยกระท ำอย่ำงสม ่ำเสมอ พร้อมทัง้น ำเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนั  ทัง้นี้ 
บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้บน Website ของบรษิทั ดงันี้ 
(1)    วสิยัทศัน์และค่ำนิยมของบรษิทั 
(2)  ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั 
(3)  รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
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(4)  งบกำรเงนิและรำยงำนเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทัง้ฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อน
หน้ำ 

(5)  แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ทีส่ำมำรถใหด้ำวน์โหลดได ้
(6)  ขอ้มลูหรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัน ำเสนอต่อนักวเิครำะห ์ผูจ้ดักำรกองทุน หรอื สื่อต่ำง ๆ 
(7)  โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
(8)  โครงสรำ้งกลุ่มบรษิทัรวมถงึบรษิทัย่อย  
(9)  กลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได ้ 
   แลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
(10)  กำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของกรรมกำรบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูบ้รหิำรระดบัสงู 
(11)  หนังสอืเชญิประชุมสำมญัและวสิำมญัผูถ้อืหุน้ 
(12)  ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(13) นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบรษิทั นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั นโยบำยรกัษำควำม

ปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และนโยบำยดำ้นบรหิำรควำมเสีย่ง  
(14)  กฎบตัร หรอืหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรรวมถงึเรือ่ง 

ทีต่อ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั กฎบตัร หรอืหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบคุณสมบตั ิ 
(15)  จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิ 
(16)  ขอ้มูลตดิต่อหน่วยงำนหรอืรอ้งเรยีน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ เลขำนุกำรบรษิทั 

เช่น ชื่อบุคคลทีส่ำมำรถใหข้อ้มลูได ้หมำยเลขโทรศพัท ์อเีมล์ 
 

หลกัปฏิบติั 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบติั 8.1 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั 

8.1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหเ้รื่องส ำคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ ำหนดในกฎหมำยและประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบ
ต่อทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ไดผ้่ำนกำรพจิำรณำ และ/หรอื กำรอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ โดยเรื่องส ำคญั
ดงักล่ำวถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะสนับสนุนกำรมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 
(1) กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนั

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรจะพจิำรณำบรรจุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวำระกำรประชุม ซึ่งหำก
กรณีคณะกรรมกำรบรษิัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวำระ คณะกรรมกำรบรษิัทต้องแจง้
เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบ 

(2) หลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้กีำรเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

8.1.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อกำรใช้ 
 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหม้กีำรส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุน้พรอ้มเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง และเผยแพร่
บน website ของบรษิทั อย่ำงน้อยสบิสี ่(14) วนัก่อนวนัประชุม  
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8.1.5 คณะกรรมกำรบรษิทัจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำร
ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่ำวไวบ้น Website ของบรษิทัดว้ย 

8.1.6 หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกจดัท ำเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้ม
กบัฉบบัภำษำไทย  
ทัง้นี้ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ควำมดงัต่อไปนี้ 
(1) วนั เวลำ และสถำนทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) วำระกำรประชุม โดยระบุว่ำ เป็นวำระเพื่อทรำบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่อง  ๆ อย่ำงชดัเจน 

เช่น ในวำระที่เกี่ยวกับกรรมกำร ได้แยกเรื่องกำรเลือกตัง้กรรมกำรและกำรอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำรเป็นแต่ละวำระ 

(3) วตัถุประสงค์และเหตุผล และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัในแต่ละวำระกำรประชุมทีเ่สนอ ซึ่ง
รวมถงึ 
ก. วำระอนุมตัจิ่ำยปันผล – นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล อตัรำเงนิปันผลทีเ่สนอจ่ำยพรอ้มทัง้เหตุผล

และขอ้มลูประกอบ ในกรณีทีเ่สนอใหง้ดจ่ำยปันผล ใหอ้ธบิำยเหตุผลและขอ้มลูประกอบ 
ข. วำระแต่งตัง้กรรมกำร – ระบุชื่อ อำยุ ประวตักิำรศกึษำและกำรท ำงำน จ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีน

และบรษิทัทัว่ไปทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลกัเกณฑ์และวธิกีำรสรรหำ ประเภทของกรรมกำร
ที่เสนอ และในกรณีที่เป็นกำรเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกครัง้ให้ระบุ
ขอ้มลูกำรเขำ้ร่วมประชุมปีทีผ่่ำนมำ และวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทั 

ค. วำระอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร – นโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง และค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรปูแบบทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์
อื่น ๆ 

ง. วำระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี– ชื่อผูส้อบบญัช ีบรษิทัที่สงักดั ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมเป็นอสิระ
ของผูส้อบบญัช ีค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่น 

(4) หนังสอืมอบฉนัทะตำมแบบทีก่ระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
(5) ขอ้มลูประกอบกำรประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงคะแนน กำรนับและแจง้ผลคะแนนเสยีง 

สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมกำรอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะจำกผูถ้อืหุน้ เอกสำรทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแสดงก่อนเขำ้ประชุมเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และ
แผนทีข่องสถำนทีจ่ดัประชุม เป็นตน้  

หลกัปฏิบติั 8.2 

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสทิธภิำพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 

8.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ประชุม โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลำกำรประชุมทีเ่หมำะสมและเพยีงพอต่อกำรอภปิรำย สถำนทีจ่ดัประชุมที่
สะดวกต่อกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลไม่ใหม้กีำรกระท ำใด ๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเขำ้ประชุมหรอืสรำ้งภำระ
ใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร เช่น ไม่ก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะต้องน ำเอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงตน
เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นแนวทำงปฏบิตัขิองหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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8.2.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะส่งเสรมิกำรน ำเทคโนโลยมีำใชก้บักำรประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้กำรลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้น 
กำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย ำ 

8.2.4 ประธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นประธำนทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้ำทีดู่แลใหก้ำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัท จดัสรรเวลำส ำหรบัแต่ละวำระกำรประชุมที่ก ำหนดไวใ้น
หนังสอืนัดประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงควำมเหน็และตัง้ค ำนึงถำมต่อทีป่ระชุม
ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

8.2.5 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัได ้กรรมกำรบรษิทัในฐำนะผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและในฐำนะ
ผูถ้อืหุน้ไม่สนับสนุนกำรเพิม่วำระกำรประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระ
ส ำคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้รหิำรทีเ่กี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมกำรประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมใน
ประเดน็ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริม่กำรประชุม ใหบ้รษิทัแจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้รำบถงึจ ำนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีำรประชุม กำรลงคะแนนเสยีงและกำรนับคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีทีว่ำระใดมหีลำยรำยกำร ประธำนทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีำรลงมตแิยกในแต่ละรำยกำร เช่น ผูถ้อืหุน้
ใชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร 

8.2.9 คณะกรรมกำรบรษิทัจะสนับสนุนใหม้กีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวำระทีส่ ำคญั และส่งเสรมิใหม้บีุคคลที่
เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุม และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย 
ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวำระใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

หลกัปฏิบติั 8.3 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหก้ำรเปิดเผยมติทีป่ระชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่ำง
ถูกตอ้งและครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหบ้รษิทัเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสยีงภำยในวนั
ท ำกำรถดัไป ผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน Website ของบรษิทั 

8.3.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหก้ำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภำยในสบิสี ่(14) วนันับจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหม้รีำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
(1) รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ประชมุ และสดัส่วนกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชุมไม่เขำ้ร่วมกำรประชุม 
(2) วธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลกำรลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ  งดออกเสยีง) 

ของแต่ละวำระ 
(3) ประเดน็ค ำถำมและค ำตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ำมและผูต้อบ 
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จริยธรรมทางธรุกิจ 

บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) จะปฏบิตัแิละดูแลใหเ้จำ้หน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนิน
ธุรกจิ โดยถอืปฏบิตัติำมจรยิธรรมธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม ทัง้ทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดตี่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏบิตัติ่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเรื่องของสนิคำ้และบรกิำร โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ 

3. ประกอบธุรกจิโดยมรีะบบกำรด ำเนินงำนที่มมีำตรฐำนและมกีำรควบคุมที่ด ีโดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลทีเ่พยีงพอและมหีลกัฐำนสำมำรถ
อำ้งองิไดร้วมทัง้ถอืปฏบิตัติำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ล่วงรู้มำเนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่
ตำมปกตวิสิยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

5. เปิดใหลู้กคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสนิคำ้และบรกิำร 

6. เปิดเผยขำ่วสำรขอ้มลูของสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงือ่นไขต่ำง ๆ กบัลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรม หำกปฏบิตัติำมขอ้ตกลงหรอื
เงือ่นไขไม่ไดต้อ้งรบีแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบเพือ่หำทำงออกร่วมกนั 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีส่ ำคญัในกำรขบัเคลื่อนนโยบำยและกลยุทธข์ององคก์รและก ำกบัดแูลกำร
ท ำงำนของฝ่ำยจดักำรใหน้ ำนโยบำยไปปฏบิตัติำมทีม่อบหมำยไวเ้พือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 
ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่ใหก้ำรบรหิำร งำนของบรษิทัเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง
และเป็นธรรม ซึ่งจะประสบผลส ำเรจ็ และเจรญิกำ้วหน้ำอย่ำงยัง่ยนื เพือ่ใหเ้กดิดุลยภำพทีเ่หมำะสมโดย
ปฏบิตั ิตำมแนวทำงใน 8 หมวด ดงัต่อไปนี้ 
 

หมวดที ่1 ขอ้ปฏบิตัติ่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

หมวดที ่2 ขอ้ปฏบิตัติ่อผูบ้รหิำรและพนกังำน 

หมวดที ่3 ขอ้ปฏบิตัติ่อลูกคำ้ 

หมวดที ่4 ขอ้ปฏบิตัติ่อคู่คำ้/เจำ้หนี้/ลูกหนี้ 

หมวดที ่5 ขอ้ปฏบิตัติ่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

หมวดที ่6 ขอ้ปฏบิตัติ่อสงัคมและสว่นรวม 

หมวดที ่7 ขอ้ปฏบิตัติ่อชุมชน 

หมวดที ่8 ขอ้ปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม 

 

หมวดที ่1 ขอ้ปฏบิตัติ่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

1) ปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรบนฐำนของจรยิธรรม ควำมซื่อสตัย ์สุจรติและควำมรบัผดิชอบต่อ
องคก์ร โดยค ำนึงถงึผูถ้อืหุน้ และเพือ่ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัในภำพรวม 

2) ด ำเนินธุรกจิและน ำพำองคก์รไปสูค่วำมเจรญิกำ้วหน้ำ มัน่คง และเจรญิเตบิโตอย่ำงยนื  
3) ใชท้รพัยส์นิและสนิทรพัยข์องบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด จดัใหม้รีะบบควบคุมภำยในและ

ระบบบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพทัว่ทัง้องคก์ร 
4) เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และใหค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรด ำเนิน

กจิกำร ภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีแ่ละกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีม 
5) เปิดเผยขอ้มลู สำรสนเทศทัง้ทำงกำรเงนิและไม่ใช่ทำงกำรเงนิขององคก์รและผลประกอบกำร

ของบรษิทัทีเ่ป็นจรงิอย่ำงครบถว้นเพยีงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และแสดงใหเ้หน็ถงึสถำนภำพ
ของกำรประกอบกำรและสถำนภำพทำงกำรเงนิทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 
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6) แจง้ขอ้มลู ข่ำวสำรและสำรสนเทศของบรษิทัทีถู่กตอ้งตำมขอ้เทจ็จรงิ และเพยีงพอต่อกำร
ตดัสนิใจแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และในเวลำทีเ่หมำะสม 

7) ก ำกบัดแูลไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน แสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูภำยในใด ๆ ของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ เปิดเผยขอ้มลูลบั
ของบรษิทัต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอืด ำเนินกำรใด ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 

8) ในระหว่ำงทีม่ดี ำรงต ำแหน่งในบรษิทั ตอ้งไม่ประกอบธุรกจิสว่นตวัใด ๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม อนัเป็นกำรขดัผลประโยชน์ต่อบรษิทั (Conflict of Interest) 

หมวดที ่2 ขอ้ปฏบิตัติ่อผูบ้รหิำร และพนกังำน 

1) ปฏบิตัตินตำมกรอบของจรรยำบรรณ และเป็นตวัอย่ำงทีด่ใีหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนกังำน 
2) สง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนมคีวำมเขำ้ใจ และประพฤตตินตำมกรอบของ

จรรยำบรรณอย่ำงทัว่ถงึทัง้บรษิทั 
3) ปฏบิตัติ่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพและใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีอง

ควำมเป็นมนุษย ์
4) ใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำน เพือ่ใหบ้รรลุเป้ำหมำยทีต่ ัง้ไว้ สรรหำและว่ำจำ้งบุคลำกรทีม่คีวำมรู ้

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และคุณสมบตัติำมทีบ่รษิทัตอ้งกำรเพือ่เขำ้มำร่วมงำนกบัองคก์ร 
และสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและทศิทำงกำรเตบิโตขององคก์ร  

5) ปฏบิตัติ่อพนกังำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีมกนั โดยกำรใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิำรที่
เหมำะสมและเป็นธรรม เช่น กำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี สทิธใินกำรเขำ้รบักำร
รกัษำพยำบำลจำกสถำนพยำบำลทีบ่รษิทัก ำหนด กำรใหส้วสัดกิำรเงนิกู้ยมืส ำหรบัพนกังำน 

6) ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรภำยในทีช่ดัเจน สง่เสรมิให้
พนกังำนทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่ระดบัพนกังำนจนถงึผูบ้รหิำรระดบัสงู ใหไ้ดร้บักำรฝึกฝนอบรมเพือ่
พฒันำใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถทัง้ทำงทฤษฎแีละทำงปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิทกัษะในกำรท ำงำนที่
มปีระสทิธภิำพ รวมทัง้กำรจำ้งงำนในเงือ่นไขทียุ่ตธิรรมเหมำะสมกบัสภำวะตลำดและสอดคลอ้ง
กบักฎหมำยแรงงำน 

7) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมำะสมแก่พนกังำนตำมศกัยภำพกำรท ำงำน ดว้ยกำรน ำระบบ
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนในกำรวดัควำมสำมำรถเพือ่เป็นหลกัในกำรพฒันำสมรรถนะ 
(Competency) ประกอบกำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบของพนกังำน และเพือ่เป็นแรงจงูใจใน
กำรพฒันำพนกังำน 

8) สรำ้งบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมสีว่นร่วม และกำรท ำงำนเป็นทมี โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนได้
ร่วมแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบังำนทีป่ฏบิตัอิย่ำงทัว่ถงึ 

9) กำรจดัใหม้สีภำพแวดลอ้ม และสุขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติ ตลอดจน
ทรพัยส์นิของพนกังำนและของบรษิทั 
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10) ใหข้อ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของบรษิทัใหพ้นกังำนทรำบอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

11) หลกีเลีย่งกำรกระท ำใด ๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำทีก่ำรงำน
ของพนกังำน หรอืคุกคำมและสรำ้งควำมกดดนัต่อสภำพจติใจของพนกังำน 

 

หมวดที ่3 ขอ้ปฏบิตัติ่อลูกคำ้ 

1) มทีศันคตทิีด่ ีและใหค้วำมส ำคญัต่อลูกคำ้ ปฏบิตัติ่อลูกคำ้ดว้ยควำมเตม็ใจ กะตอืรอืรน้ มนี ้ำใจ 
สภุำพอ่อนโยนและรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยไม่น ำไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น
โดยมชิอบ รวมทัง้ปฏบิตัติ่อลูกคำ้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่เลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดโดยเฉพำะ 

2) สง่เสรมิใหม้กีำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่มีลูค่ำเพิม่อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ควบคุม
ตน้ทุน ใหอ้ยู่ในระดบัต ่ำเท่ำทีเ่ป็นไปได ้แต่คงไวซ้ึง่คุณภำพกำรบรกิำรทีม่มีำตรฐำน และมี
คุณภำพสงูสุด ทดัเทยีมกบัองคก์รชัน้น ำตลอดเวลำเพือ่ใหลู้กคำ้เกดิควำมพงึพอใจมำกทีสุ่ด 

3) สง่มอบงำนทีม่คีุณภำพ ตรงตำมขอ้ตกลงกบัลูกคำ้ในรำคำทีเ่ป็นธรรม ไม่คำ้ก ำไรเกนิควร 
4) ใหข้อ้มลูขำ่วสำรและค ำแนะน ำทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัเหตุกำรณ์ต่อลูกคำ้ เพือ่ใหท้รำบ

เกีย่วกบัสนิคำ้ กำรบรกิำร 
5) สง่มอบงำนและรบัประกนัผลงำน ภำยใตเ้งือ่นไขระยะเวลำทีเ่หมำะสม เพือ่ใหลู้กคำ้ไดร้บัควำม

พงึพอใจ 
6) ใหม้กีำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำง ๆ ทีม่ตี่อลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำม

เงือ่นไขได ้ตอ้งรบีแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบ เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
 

หมวดที ่4 ขอ้ปฏบิตัติ่อคู่คำ้/เจำ้หนี้/ลูกหนี้ 

1) ปฏบิตัติ่อคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้/ลูกหนี้ทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

2) จดัท ำรูปแบบสญัญำทีเ่หมำะสม เป็นธรรม และเป็นมำตรฐำน 
3) จดัใหม้รีะบบกำรจดักำรและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมสญัญำอย่ำงครบถว้น มรีะบบกำรควบคุม

ภำยในทีป้่องกนักำรทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
4) ไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่คำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำย

สนิจำ้งใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของคู่แขง่ 
5) หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ทีท่ ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏบิตัติำมพนัธะสญัญำ 
6) ปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำง ๆ ทีต่กลงกนัไวก้บัคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่

สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ล่วงหน้ำ เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 
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หมวดที ่5 ขอ้ปฏบิตัติ่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

1) มนีโยบำยเสรทีำงกำรคำ้ และผลกัดนัใหเ้กดิกำรพฒันำทัง้มำตรฐำนกำรบรกิำร เพือ่เสนอต่อ
ลูกคำ้ 

2) ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกำรแขง่ขนัทีด่ี 
3) ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ/ลขิสทิธิ ์

หมวดที ่6 ขอ้ปฏบิตัติ่อสงัคมและสว่นรวม 

1) ค ำนึงถงึประโยชน์สว่นรวม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหำยต่อชื่อเสยีงของประเทศ 
ทรพัยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดลอ้ม และประโยชน์สำธำรณะ 

2) สง่เสรมิและปลูกฝังใหเ้กดิจติส ำนึกของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บัพนกังำนทุกระดบั 
3) สนบัสนุนใหม้กีำรคนืผลก ำไรสว่นหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่สงัคมและพฒันำสิง่แวดล้อม 
4) ใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ อย่ำงเคร่งครดั โดยถอืเป็นหลกักำรว่ำ ในกำรท ำ

ธุรกจิ เยีย่งภำคเอกชนนัน้ บรษิทัจะปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดทีีเ่คำรพกฎหมำยเสมอ (Law-
abiding citizen) 

5) พฒันำบรษิทัอย่ำงยัง่ยนื เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกจิก่อสรำ้งสเีขยีว ทีม่ี
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และเป็นประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิต่อสงัคมไทย 
 

หมวดที ่7 ขอ้ปฏบิตัติ่อชุมชน 

1) ถอืว่ำชุมชนเป็นสว่นหน่ึงทีบ่รษิทัฯ ตอ้งดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกบรษิทัจงึมุ่งเน้น กำร
สง่เสรมิกจิกรรมต่ำงๆ เพือ่กำรพฒันำคุณภำพชวีติและสิง่แวดลอ้มเพือ่เป็นกำรตอบแทนสงัคม 

2) ไม่ใหก้ระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหำยต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ 
3) ร่วมประชุม แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ และใหค้วำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนในทอ้งถิน่ เพือ่กำร

พฒันำชวีติควำมเป็นอยู่ของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
4) สือ่สำรกบัชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ เผยแพร่และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อ

สงัคมใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
5) ก ำหนดใหม้มีำตรกำรป้องกนั/แกไ้ข เมื่อเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมำจำก

กำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
 

 
หมวดที ่8 ขอ้ปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม 

1) พฒันำและปรบัปรุงระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มในทุกกจิกรรมของบรษิทั เพือ่ลดมลภำวะและ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง โดยมวีตัถุประสงค ์เป้ำหมำย แผนงำนปฏบิตั ิและกำร
ประเมนิผลอย่ำงชดัเจน 
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2) ใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและคุม้ค่ำ มมีำตรกำรประหยดัพลงังำน และสง่เสรมิ
กระบวนกำรน ำทรพัยำกรกลบัมำใชใ้หม่ 

3) มกีำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพต่อเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ
ชุมชน อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

4) สง่เสรมิใหพ้นกังำนบรษิทัมจีติส ำนึกและมคีวำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มภำยใตร้ะบบกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรณรงคก์ำรอนุรกัษ์และกำรใชพ้ลงังำนและทรพัยำกรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ผ่ำนกำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูผ้่ำนสือ่ประชำสมัพนัธ ์อำท ิสำรภำยใน บอรด์
ประชำสมัพนัธ ์หนงัสอืเวยีนภำยในต่อพนกังำนเพือ่เพิม่พนูควำมรูแ้ละทกัษะดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

5) เผยแพร่กำรด ำเนินงำนดำ้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มแก่พนักงำนของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่ำวต่อสำธำรณชนผ่ำนเวบ็ไซตแ์ละรำยงำน
ประจ ำปีของบรษิทั 
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     จรรยาบรรณผู้บริหาร 

1. เจตนำรมย ์

 คณะกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป ซึง่ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก
ผูถ้อืหุน้ใหม้บีทบำทหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำย ก ำกบัดูแล และควบคุมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหม้ี
ประสทิธภิำพ เพื่อให้บรรลุผลในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อสะท้อนเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกจิ
อย่ำงซื่อตรง และโปร่งใส อนัจะท ำใหบ้รษิทับรรลุผลส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกจิ และไดร้บักำรยอมรบัจำก
ทุกฝ่ำย บรษิทัจงึเหน็สมควรก ำหนด “จรรยำบรรณผูบ้รหิำร” ขึน้ไวเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏบิตัิ
ของผูบ้รหิำร ดงัต่อไปนี้ 

2. ค ำนิยำมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
1) บรษิทั หมำยถงึ บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะ

จดัตัง้ขึน้ใหม่ในอนำคต 
2) ผูบ้รหิำร หมำยถงึ กรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไปของบรษิทั 
3) ผู้บรหิำรทุกท่ำนตระหนักถงึภำระที่จะต้องรบัผดิชอบต่อบรษิทั เพื่อให้บรษิทับรรลุผลส ำเรจ็ใน

กำรด ำเนินธุรกจิและเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่ำย จงึไดร้่วมกนัก ำหนดมำตรฐำนควำมประพฤตไิว้
เป็นจรรยำบรรณผูบ้รหิำร เพือ่ผูบ้รหิำรจะไดใ้ชป้ฏบิตัไิปในแนวทำงเดยีวกนั 

3. จรรยำบรรณต่อผูถ้อืหุน้ 

1) ผูบ้รหิำรจะปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม
กนั เพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2) ผูบ้รหิำรจะบรหิำรกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและตดัสนิใจด ำเนินกำรใด ๆ ดว้ยควำมระมดัระวงั
และรอบคอบ 

3) ผูบ้รหิำรจะปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยกำรประยุกตค์วำมรู ้ทกัษะกำรบรหิำร และกำร จดักำรอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถในทุกกรณี 

4) ผูบ้รหิำรจะรำยงำนสถำนภำพของบรษิทัแก่ผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยสม ่ำเสมอและ
ครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

5) ผูบ้รหิำรจะไม่แสวงหำประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบรษิทัซึง่ยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ 

6) ผูบ้รหิำรจะไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบรษิทัต่อบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แขง่ 
7) ผูบ้รหิำรจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อ

บรษิทั 

4. จรรยำบรรณต่อพนกังำน 
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1) ผูบ้รหิำรจะใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังำน 
2) ผูบ้รหิำรจะดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในสถำนทีท่ ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติของพนกังำน 

ตลอดจนทรพัยส์นิของบรษิทัและของพนกังำนใหป้ลอดภยัอยู่เสมอ 
3) กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน ผูบ้รหิำรจะกระท ำดว้ย

ควำมเสมอภำค สุจรติใจ เทีย่งธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำม
เหมำะสมของพนกังำนนัน้ ๆ 

4) ผูบ้รหิำรจะสง่เสรมิใหพ้นกังำนไดพ้ฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ 
5) ผูบ้รหิำรจะรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชพีของพนกังำน 
6) ผูบ้รหิำรจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำนอย่ำงเคร่งครดั 
7) ผูบ้รหิำรจะเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์ 

5. จรรยำบรรณต่อคู่คำ้ และ/หรอื เจำ้หนี้ 

1) ผูบ้รหิำรจะไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้และ/หรอื
เจำ้หนี้ของบรษิทั 

2) ผูบ้รหิำรจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหำ กำรเรยีก กำรรบั หรอืกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติกบัคู่
คำ้และ/หรอื เจำ้หนี้ของบรษิทั 

3) ผูบ้รหิำรจะใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำง ๆ ทีบ่รษิทัมตี่อคู่คำ้และ/หรอืเจำ้หนี้ของบรษิทัอย่ำง
เคร่งครดั 

4) กรณีทีบ่รษิทัไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขได ้ผูบ้รหิำรจะรบีแจง้ใหคู้่คำ้และ/หรอืเจำ้หนี้ของ
บรษิทัทรำบล่วงหน้ำ เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

5) ผูบ้รหิำรจะใหบ้รษิทัรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่คำ้และ/หรอืเจำ้หนี้ของบริษทั
อย่ำงถูกตอ้ง ตรงต่อเวลำ และสม ่ำเสมอ 

6. จรรยำบรรณต่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้  

1) ผูบ้รหิำรจะใหบ้รษิทัประพฤตปิฏบิตัติำมกรอบกตกิำของกำรแข่งขนัทีด่ี 
2) ผูบ้รหิำรจะไม่ใหบ้รษิทัแสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ย วธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ 

หรอืไม่เหมำะสม 
3) ผูบ้รหิำรจะไม่ใหบ้รษิทักล่ำวหำในทำงรำ้ยแก่คู่แขง่ทำงกำรคำ้ โดยปรำศจำกซึง่มลูควำมจรงิ 

7. จรรยำบรรณต่อสงัคมสว่นรวมและกำรเมอืง  

1) ผูบ้รหิำรจะใหบ้รษิทัคนืผลก ำไรสว่นหนึ่ง ใหแ้ก่กจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรำ้งสรรคส์งัคมและ
สิง่แวดลอ้ม เป็นครัง้ครำวตำมควำมจ ำเป็นและเหน็สมควร 
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2) ผูบ้รหิำรจะใหบ้รษิทัสง่เสรมิใหพ้นกังำนของบรษิทัมจีติส ำนึกและมคีวำมรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

3) ผูบ้รหิำรจะใหบ้รษิทัสง่เสรมิกำรใช ้และกำรอนุรกัษ์พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ประโยชน์
ต่อชนรุ่นหลงั 

จรรยาบรรณพนักงาน 

พนกังำนบรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) ยดึถอืจรรยำบรรณและจรยิธรรมของธุรกจิเป็น
สิง่ส ำคญั โดยจะปฏบิตัหิน้ำทีใ่นควำมรบัผดิชอบดว้ยควำมมุ่งมัน่ ซื่อสตัย ์สุจรติ และค ำนึงถงึ
ประโยชน์สงูสุดของผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร ดงัต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีควำมรับผิดชอบหน้ำที่ ตนเอง เพื่ อร่วมงำน 
ผู้บงัคบับญัชำ และองค์กร ทัง้ทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดตี่อบุคคล กลุ่ม
ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2) ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ระบบกำรด ำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ด้วยควำมระมดัระวงั ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมหีลักฐำนสำมำรถ
อำ้งองิไดร้วมทัง้ถอืปฏบิตัติำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

3) ไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกขอ้มูลภำยในขององคก์รแก่ตนเองและ/หรอืบุคคลอื่น อนัเป็นขอ้มูล
ทตีำมปกตวิสิยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

4) ไม่ทนและนิ่งเฉยต่อกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ 

5) มคีวำมซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดตี่อองคก์ร  สถำบนัพระมหำกษตัรยิ ์และประเทศชำต ิ
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จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ 

บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) จดัท ำจรรยำบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์ขึน้เพือ่เป็นแนวทำงในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพือ่ใหน้กัลงทุนสมัพนัธม์แีนวทำงหรอืกรอบในกำรปฏบิตั ิในกรณีทีม่ี
ปัญหำหรอืประเดน็ทีย่ำกแก่กำรตดัสนิใจ ตำมหลกักำรพืน้ฐำนในเรื่องควำมถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลำ 
เท่ำเทยีม เป็นธรรม ซื่อสตัย ์สุจรติ และสอดคลอ้งกบันโยบำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีอง
บรษิทั นกัลงทุนสมัพนัธพ์งึประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

1. นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจลงทุน อย่ำงถูกตอ้ง 
เพยีงพอ และทนัเวลำ 

2. นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งไม่ใชข้อ้มลูภำยใน เพือ่ประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ื่น 

3. นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกำสใหบุ้คคลที่
เกีย่วขอ้งทุกกลุ่มสำมำรถเขำ้ถงึและสอบถำมขอ้มลูได้ 

4. นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติในวชิำชพี บนพืน้ฐำนของหลกักำร
ของควำมเท่ำเทยีมกนัไม่มกีำรเลอืกปฏบิตับินอำมสิสนิจำ้งใด ๆ ทีเ่ป็นเหตุจงูใจสว่นบุคคลและ
เอือ้ประโยชน์สว่นตนมำกกว่ำผลประโยชน์ของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั 

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ผูบ้รหิำร โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดตำ่ง 
ๆ ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่25 เมษำยน 2565 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำร 12 ท่ำน ดงันี้  

1. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ 
2. ดร. บุญเทพ นำเนกรงัสรรค ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
3. นำยธนพฒัน์ ผูพ้ฒัน์   กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ   
4. นำยชยัวุฒ ิ จ ำนงสุทธเสถยีร กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ  
5. นำยจมุพต กำญจนปัญญำคม  กรรมกำรอสิระ 
6. นำยวศิษิฎ ์ คทูองกุล  กรรมกำรอสิระ  
7. นำยชวลติ ถนอมถิน่ กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
8. นำยสุรศกัดิ ์ สเีขยีว  กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร 
9. นำยไชยำ วงศล์ำภพำนชิ กรรมกำร 
10. นำยโกศล คงแดง  กรรมกำร 
11. ดร. กระหยิม่ ศำนตต์ระกูล กรรมกำร 
12. นำยธนวฒุ ิ ศรินิำวนิ  กรรมกำร  

 ทัง้นี้ นำงพรทพิย ์ คงแสงภทัร ์เป็นเลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร โดยคณะกรรมกำรบรษิทั จะประกอบดว้ย 
- กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และ/หรอื 
- กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร และ 
- กรรมกำรที่มไิด้เป็นผู้บรหิำร ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำร

ทัง้หมดและมจี ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอสิระและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ
หนึ่งของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. กรรมกำรทุกท่ำนจะต้องมคีุณสมบตัิเป็นไปตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน 

3. กรรมกำรที่เป็นอิสระประกอบด้วยบุคคลต่ำง  ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทัง้มปีระสบกำรณ์ที่
เหมำะสม และเป็นผูท้ีม่วีจิำรณญำณทีด่ ีปรำศจำกควำมล ำเอยีง มคีวำมเทีย่งธรรมในกำรปฏบิตังิำน ซึ่งอำจ
รวมบุคคลจำกสำขำอำชพีใดกต็ำมที่ได้รบัควำมเหน็จำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึ่ง
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แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ว่ำมคีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรน ำเสนอเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรที่
ด ำรงต ำแหน่งเป็นครัง้แรกของบรษิทั 

4. คณะกรรมกำรบรษิทั เลอืกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเป็นประธำนกรรมกำร 
5. คณะกรรมกำรบรษิทั เลอืกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

บรษิทั จะเป็นกรรมกำรหรอืไม่กไ็ด ้
6. จ ำนวนองค์ประชุมชัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร ต้องมกีรรมกำรอยู่ไม่

น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4  ท่ำน และเป็น

กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 8 ท่ำน โดยมกีรรมกำรทีเ่ป็นกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน และมกีรรมกำรทีม่ี
คุณสมบตัเิป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 6  ท่ำน โดยกำรมกีรรมกำรอิสระจ ำนวน 6 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 12 
ท่ำน ส่งผลใหก้ำรบรหิำรมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจ ก ำกบักำรดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ใหม้คีวำมโปร่งใส และสำมำรถ
รกัษำผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยส่วนรวมได ้

ทัง้นี้ ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 10 มถิุนำยน 2563 มมีติก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองผูถ้อืหุน้  
2) พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน พระรำชบญัญตัิ

บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ
อื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ 

3) พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร โดยเลอืกจำกกรรมกำรของบรษิทัและผู้บรหิำร พร้อมทัง้ก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ คณะกรรมกำรบรหิำร 

4) พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้ม
ของกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึ
ประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัต่อไป 

5) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรบรษิทั ซึง่มอี ำนำจผกูพนับรษิทัได้ 
6) แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ ำเนินกจิกำรของบรษิทั ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอือำจมอบ

อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมอี ำนำจ และ/หรอื ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร  ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรษิทั อำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

7) พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำร กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั เวน้แต่ในกรณีทีร่ำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ในกำรพิจำรณำอนุมตัิดังกล่ำวให้เป็นไปตำม
ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

8) พจิำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดงักล่ำวจะต้องได้รบัอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำอนุมตัดิงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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9) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ไดว้่ำบรษิทัมกี ำไรพอสมควรทีจ่ะท ำ
เช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำว
ต่อไป 

10) มีหน้ำที่ก ำหนดวิสยัทศัน์ นโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทและก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำย
บรหิำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

11) รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีำรเปิดเผยขอ้มลูที่
เป็นสำระส ำคญัต่อผูล้งทุนอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น มมีำตรฐำนและโปร่งใส 

12) ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร เพื่อน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
อนุมตั ิ

13) ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (MD) และรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ (CFO) และพจิำรณำปรบัอตัรำเงนิเดอืนและโบนัสประจ ำปี 

14) ก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ และกำรควบคุม
ภำยในทีเ่หมำะสม 

15) พจิำรณำตดัสนิในเรื่องทีม่สีำระส ำคญั เช่น นโยบำยและแผนธุรกจิโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำร
บรหิำร กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ และรำยกำรอื่นใดทีก่ฎหมำยก ำหนด 

16) ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัใินกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังำนของ
บรษิทัใหค้ณะหรอืบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสม และใหเ้ป็นไปตำมขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยจดัท ำเป็น
คู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร และใหม้กีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

17) ดูแลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถช ำระหนี้ และกลไกทีจ่ะสำมำรถกอบกู้
ฐำนะทำงกำรเงนิได้ ในกรณีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงนิ ตลอดจนดูแลให้พนักงำนมคีวำมรู้ควำม
เขำ้ใจกำรบรหิำรจดักำรเงนิ และกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

18) พจิำรณำและอนุมตัผิลงำนและผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสของบรษิทัเทยีบกบัแผนและงบประมำณและ
พจิำรณำแนวโน้มระยะต่อไปของปี 

19) จดัใหม้รีะบบบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบัญชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้ดูแลจดัใหม้กีระบวนกำร
ในกำรประเมนิควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

20) ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิำรณำค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อผูถ้อื
หุน้ในกำรพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้   

21) รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิโดยแสดงควบคู่กบัรำยงำน
ของผูส้อบบญัชไีวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมในเรื่องส ำคญั ๆ ตำมนโยบำยขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบั
กรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

22) ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎบตัรทีก่ ำหนดไว ้
23) คณะกรรมกำรตอ้งประเมนิผลกำรปฏบิตัดิว้ยตนเอง และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยรวม 
24) รำยงำนส่วนได้เสยีของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมคีวำมเกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกิจกำรของ

บรษิทัทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้ทัง้นี้เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
25) สนับสนุนและส่งเสรมิกำรสรำ้งนวตักรรม และน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้หเ้กดิมูลค่ำเพิม่แก่ธุรกจิ

พรอ้มทัง้ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของบรษิทั 
26) จดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สียอย่ำงเหมำะสม พรอ้มทัง้ดูแลใหม้ัน่ใจว่ำผูถ้อื

หุน้มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั 
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27) ก ำหนดจดัท ำและปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน
นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัติ่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัทีไ่ดจ้ดัท ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรและพจิำรณำทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

28) ก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งและพจิำรณำถงึปัจจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัอนัอำจเกดิขึน้ก ำหนดแนวทำง
ในกำรจดักำรควำมเสีย่งดงักล่ำว และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งนัน้ 

29) ก ำหนดนโยบำยเปิดเผยขอ้มูลกำรจดักำรขอ้มูลลบั เพื่อไม่ให้เกิดขอ้มูลรัว่ไหลกำรรกัษำควำมลบัของ
ขอ้มลูลบั 

30) ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบั 
จรยิธรรมทำงธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนัและแนวปฏิบตัิต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของบรษิทั จดัใหม้แีนวทำงด ำเนินกำรทีช่ดัเจนกบัผู้ประสงค์จะแจง้เบำะแส หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ผ่ำนทำงเว็ปไซต์ หรอืผ่ำนทำงอีเมล์ขงบรษิัทหรอืทำงโทรศพัท์ หรอืทำงไปรษณีย์มำยงัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยบรษิทัมกีลไกในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส โดยใหเ้ป็นถอืนโยบำยในกำรเกบ็ควำมลบัขอ้มลู
ของผูแ้จง้เบำะแส 

การเลือกตัง้กรรมการบริษทัและวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัใหก้ระท ำโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ใหก้ระท ำตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 
2) ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรอำจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรอืครำวละ

หลำย ๆคน ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนเสียงที่มีตำมข้อ 1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นไม่
สำมำรถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร เพื่อใหผู้ใ้ดมำกน้อยตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง 
พ.ร.บ. มหำชน ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนัน้) 

3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั เกนิจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

4) คณะกรรมกำรบรษิทัทีม่หีน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ให้มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั กล่ำวคอื ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วน
ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลอืกให้
กลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีได ้

5) นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดั หรอื กฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อกก่อนถงึครำวออกตำมวำระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกว่ำสำมในสี ่(3/4) 

ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(จ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 
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6) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิทั โดยกำรลำออกนัน้จะมผีลนับตัง้แต่วนัทีใ่บลำ
ออกไปถงึบรษิทั กรรมกำรซึ่งลำออกตำมควำมในวรรคแรกอำจแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบยีนทรำบ
ดว้ยกไ็ด ้

7) ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดหรือกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระ
ของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทนมติของคณะกรรมกำรตำม
ควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลอือยู่ 

8) กรรมกำรของบรษิัทที่จะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัอื่น ต้องรบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่25 เมษำยน 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงันี้  

1.   ดร. บุญเทพ นำเนกรงัสรรค ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
2.   นำยธนพฒัน์ ผูพ้ฒัน์   กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
3.   นำยชยัวฒุ ิ จ ำนงสุทธเสถยีร กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

หมำยเหตุ : กรรมกำรตรวจสอบ ที่มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  คอื  นำยชยัวุฒ ิจ ำนงสุทธ
เสถียร ซึ่งจบกำรศึกษำปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี สำขำบัญชี  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์  โดยมปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนทีผ่่ำนมำ ดงันี้ 
- ปี 2562 – ปัจจุบนั  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
- ปี 2562 – ปัจจุบนั   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั  
- ปี 2561 – ปัจจุบนั   ด ำรงต ำแหน่งหุน้ส่วนฝ่ำยตรวจสอบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกดั 
- ปี 2559 – ปัจจุบนั    ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บรษิทั เอส เอม็ เลศิพพิฒัน์ จ ำกดั  
- ปี 2555 – ปัจจุบนั  ด ำรงต ำแหน่งอนุกรรมกำรคณะกรรมกำรก ำหนดจรรยำบรรณ สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม

รำชูปถมัภ์ 
- ปี 2542 -2560  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบบญัชี บรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จ ำกดั 

โดยมีนำงพรทพิย์ คงแสงภทัร์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่17 มถิุนำยน 2563 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั จะต้องไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นของบรษิัท ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท และมคีุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี้ กรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวำมรู้ด้ำนกำรบญัชแีละกำรเงนิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวนัที่มมีตแิต่งตัง้ และเมื่อครบวำระแล้ว หำกคณะกรรมกำร
บรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ยงัไม่ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดมิ
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ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป จนกว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหมแ่ทน
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวำระลง และ/หรือเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำรบริษัท โดย
กรรมกำรตรวจสอบทีส่รรหำมำไดจ้ะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระและมคีุณสมบตัเิป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี้ 

คุณสมบตัคิณะกรรมกำรอสิระ 

1. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของบรษิัท  หรอืบรษิัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำ
ที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง
ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิัท หรอืบรษิทัย่อย 

2. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมกำร
อสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย  

3. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ำม
ดงักล่ำว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นรำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น บดิำ
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

5. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขอ
อนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

8. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  
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9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
  

คุณสมบตัคิณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมลีกัษณะและคุณสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระดงันี้ 

1.  ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทั 
2. มหีน้ำที่ในลกัษณะเดยีวกบัที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบตัิและ

ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพยีงพอที่สำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้

4. กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระและมคีุณสมบัตเิป็นคณะกรรมกำรอสิระดงันี้ 
4.1 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

4.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ 
ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 

4.3 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็น บดิำ
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคมุ 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมขอบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อสิระ 

4.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั
กำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 

4.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม 
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หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 

4.7 ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

4.8 ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่
ปรกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั
อื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย 

4.9 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
5. เป็นผูท้ีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่และแสดงควำมเหน็ หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย

ได้อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

6. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
7. สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรด ำเนินหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565 มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อให้มัน่ใจว่ำ มคีวำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง
เพยีงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้
รำยไตรมำสและประจ ำปี 

2) สอบทำนให้บรษิัทมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)  
ใหม้คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้  โยกย้ำย  เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือ
หน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะใหม้กีำรสอบทำนหรอืตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นสิง่ส ำคญั พร้อมทัง้น ำขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำรปรบัปรุงแก้ไขระบบกำร
ควบคุมภำยในทีส่ ำคญัและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และ
ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

3) สอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
ฯ นโยบำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิำรณำคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัช ีรวมถงึพจิำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีของบรษิทัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี
โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัตำมวธิกีำรและมำตรฐำนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  
6) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั ในเรื่องดงักล่ำวใหม้คีวำมถูกตอ้งและ
ครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

7) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 
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8) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 
9) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึ่งรำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 
(ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 
(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
10)  ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน 
11)  ในกำรปฏบิตัิงำนตำมขอบเขตหน้ำที ่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเชญิใหฝ่้ำยจัดกำรผู้บรหิำร หรอื

พนักงำนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมำใหค้วำมเหน็ เขำ้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสำรทีเ่หน็ว่ำเกีย่วขอ้งหรอืจ ำเป็น 
12)  ใหม้อี ำนำจว่ำจำ้งทีป่รกึษำ หรอืบุคคลภำยนอกตำมระเบยีบของบรษิทัมำใหค้วำมเหน็หรอืใหค้ ำปรกึษำใน

กรณีจ ำเป็น 
13)  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนโดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมนิ

พรอ้มทัง้ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตังิำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบตังิำนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกปี 

14)  พจิำรณำทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
15)  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่25 เมษำยน 2565 คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำร 6 ท่ำน ดงันี้  

1.  นำยชวลติ ถนอมถิน่ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยสุรศกัดิ ์ สเีขยีว  กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยโกศล คงแดง  กรรมกำรบรหิำร 
4. นำยไชยำ วงศล์ำภพำนชิ กรรมกำรบรหิำร 
5. นำยนำวนิ  ป้องแกว้  กรรมกำรบรหิำร 
6. นำงเมชญำ  แกว้ดวงด ี กรรมกำรบรหิำร  

ทัง้นี้ นำงสำวกนกศร สงัค ำพนัธ ์ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
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องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บรหิำร
จ ำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม โดยมีจ ำนวนกรรมกำรบรหิำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
รวมกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ (5) คน 

2. คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ประธำนกรรมกำรบรหิำรอำจเป็นบุคคลคนเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. ประธำนกรรมกำรบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนักบัประธำนกรรมกำรบรหิำร 
5. ประธำนกรรมกำรบรหิำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565 มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมกำรบรหิำรตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัโดยประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผู้
บรหิำรงำน และหรอืพนักงำนในระดบับรหิำร รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมกำรบรหิำร 

2) ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ในกำรด ำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำร
ต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำร  ส่วนกำรลงมติของคณะ
กรรมกำรบรหิำรต้องไดร้บัคะแนนเสยีงขำ้งมำกจำกทีป่ระชุม และคะแนนเสยีงดงักล่ำวทีน่ับไดอ้ย่ำงน้อยกึ่ง
หนึ่งจำกคะแนนเสยีงของคณะกรรมกำรบรหิำรทัง้หมด 

3) พจิำรณำกำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัขิองแต่ละบุคคลใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และจดัให้มกีำร
แบ่งแยกหน้ำทีท่ีอ่ำจเอือ้ใหเ้กดิกำรท ำทุจรติออกจำกกนั รวมถงึกำรก ำหนดขัน้ตอน และวธิกีำรท ำธุรกรรมกบั 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันกำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตัหิลกักำร รวมถงึควบคุมใหม้กีำรถอืปฏบิตัิ
ตำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้     

4) พจิำรณำงบประมำณประจ ำปีและขัน้ตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ
ควบคุมดแูลกำรใชจ้่ำยตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ 

5) พจิำรณำปรบัปรุงแผนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้หมำะสม เพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
6) พจิำรณำอนุมตักิำรลงทุนและก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอ ำนำจในคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
7) พจิำรณำกำรท ำสญัญำต่ำง ๆ ทีม่ผีลผกูพนับรษิทัตำมอ ำนำจในคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
8) รบัผดิชอบใหม้ขีอ้มลูทีส่ ำคญัต่ำง ๆ ของบรษิทัอย่ำงเพยีงพอ เพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร

บรษิทั ผูถ้อืหุน้ รวมถงึจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทีน่่ำเชื่อถอื เป็นไปตำมมำตรฐำนทีด่แีละโปร่งใส 
9) พจิำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบรษิทัและเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
10) พจิำรณำกำรด ำเนินธุรกจิใหม่หรอืกำรเลกิธุรกจิ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
11) ก ำกบัดูแลให้มขี ัน้ตอนให้ผู้ปฏิบตัิงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรอืกำรกระท ำที่ผิดปกติ หรอืกำรกระท ำผดิ

กฎหมำย ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงทนัท่วงท ีและในกรณีทีเ่หตุกำรณ์ดงักล่ำวมผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญั 
จะตอ้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ เพื่อพจิำรณำแกไ้ข ภำยในระยะเวลำอนัสมควร  

12) ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งต้น หรอืตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั 
หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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13) กำรด ำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รบักำรลงมติ และ/หรอื อนุมตัิจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัครัง้ถดัไป 

14) จดัใหม้กีำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 
ทัง้นี้ กรรมกำรบรหิำรจะไม่สำมำรถอนุมตริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยีหรอือำจมี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
“นำยชวลติ ถนอมถิน่ หรอื นำยไชยำ วงศ์ลำภพำนิช หรอื นำยสุรศกัดิ ์สเีขยีว หรอื นำยโกศล คงแดง กรรมกำร

สอง (2) ในสี ่(4) คนน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั” 
 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่17 พฤษภำคม 2565 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน ดงันี้ 

1.  นำยจุมพต กำญจนปัญญำคม  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/
      กรรมกำรอสิระ 

2.  นำยธนพฒัน์  ผูพ้ฒัน์    กรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำตอบแทน / 
      กรรมกำรอสิระ 

3.  นำยชวลติ  ถนอมถิน่   กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ทัง้นี้ นำงพรทพิย ์ คงแสงภทัร ์เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมกำรรวม

แล้วไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งต้องมกีรรมกำรอสิระเกนิกว่ำกึ่งหนึ่ง ทัง้นี้ ต้องมกีรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผูม้ี

ควำมรูค้วำมสำมำรถหรอืควำมเชีย่วชำญในดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล โดยก ำหนดใหป้ระธำนคณะกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้กรรมกำรอสิระทีเ่ป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ขึน้เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรปฏบิตังิำน 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565 มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ดำ้นกำรสรรหำ 
1) ก ำหนดวธิกีำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะและกำรด ำเนินธุรกจิ

ขององคก์ร โดยกำรก ำหนดคุณสมบตั ิและควำมรูค้วำมช ำนำญแต่ละดำ้นทีต่อ้งกำรใหม้ ี 
2) สรรหำกรรมกำร เมื่อถงึวำระทีจ่ะต้องเสนอชื่อกรรมกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั  พจิำรณำ โดยกำรสรรหำอำจ

พจิำรณำจำกกรรมกำรเดมิใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อ หรอืเปิดรบักำรเสนอชื่อจำกผูถ้ือหุน้ หรอืกำรใชบ้รษิทัภำยนอก
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ช่วยสรรหำ หรอืพจิำรณำจำกบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชพี หรอืกำรใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่
เหมำะสม เป็นตน้ 

3) พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อมำและคัดเลือกบุคคลที่มคีุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบตัิที่  
ก ำหนดไว ้

4) ตรวจสอบว่ำบุคคลทีจ่ะถูกเสนอชื่อนัน้มคีุณสมบตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
5) ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบตัทิีก่ ำหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบุคคลดงักล่ำวมี

ควำมยนิดทีีจ่ะมำรบัต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัหำกไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูถ้อืหุน้ 
6) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำและบรรจุชื่อในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ

อนุมตั ิ
7) พจิำรณำสรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (MD) และ

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ       
 

ดำ้นกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
1) พจิำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสม

ของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดยีวกบับรษิทัและก ำหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมำะสมเพื่อใหเ้กดิผลงำนตำมทีค่ำดหวงั ใหม้คีวำมเป็นธรรม และ
เป็นกำรตอบแทนบุคคลทีช่่วยใหง้ำนของบรษิทัประสบผลส ำเรจ็ 

2) พจิำรณำทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่นค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำน และค่ำเบี้ยประชุม โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบตัิที่อุตสำหกรรมเดยีวกนัใช้อยู่  ผลประกอบกำรและ
ขนำดของธุรกิจของบรษิัทและควำมรบัผดิชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูทีบ่รษิทัตอ้งกำร  

3) พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) กรรมกำรผู้จดักำร (MD) รอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) และตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

4) พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) กรรมกำร
ผูจ้ดักำร (MD) รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) ตำมหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยไดพ้จิำรณำ
ไว ้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตัคิ่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
(CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (MD) รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรและกำรเงนิ (CFO) ส่วนของกรรมกำร
บรษิทั ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

5) ปฏบิตัภิำรกจิอื่น ๆ ตำมคณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกนิ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ี้ หมำยถงึ ช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้ จนถงึวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป และกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรเสนอชื่อและแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อกีได ้

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ครบก ำหนดตำมวำระ 
(ข) ตำย 
(ค) ลำออก 
(ง) พน้ หรอืออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัดว้ยเหตุทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั 
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(จ) ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
เมื่อกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้ 

กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง 

5. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่17 พฤษภำคม 2565 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน 
ดงันี้ 

1. นำยวศิษิฎ ์ คทูองกุล  ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง/ 
     กรรมกำรอสิระ 

2. นำยสุรศกัดิ ์ สเีขยีว  กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยโกศล คงแดง  กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยไชยำ  วงศล์ำภพำนชิ กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 

ทัง้นี้ นำงเป่ียมลำภ  เกดิทะโสม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำร
หรอืผูบ้รหิำรระดบัสูงทีม่ำจำกสำยงำนต่ำง ๆ รวมแล้วไม่เกนิ 5 คน  ทัง้นี้ ต้องมกีรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน มี
ควำมรูค้วำมช ำนำญดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรปฏบิตังิำน 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภำคม 2565  มมีตกิ ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1) ก ำหนดนโยบำยบรรษทัภบิำลใหค้รอบคลุมตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีตลอดจนแนวปฏบิตั ิเพื่อสรำ้ง
ควำมโปร่งใส ควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที ่เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูค้นรอบขำ้งเพื่อประโยชน์
ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหก้จิกำรอย่ำงยัง่ยนื 

2) ก ำหนดนโยบำยและโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรโดยใหส้อดคล้องและ
เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมำคมผู้ตรวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย 

3) วำงกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหส้ำมำรถประเมนิ ตดิตำมและควบคุมควำม
เสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ มส่ีวนร่วม ในกำรบรหิำรและควบคุม
ควำมเสีย่ง  

4) ประเมนิควำมเสีย่งในระดบัองคก์ร และก ำหนดวธิกีำรบรหิำรควำมเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ รวมทัง้
ควบคุมดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไว ้

5) ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรบัปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพยีงพอที่จะ
ควบคุมควำมเสีย่ง 
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6) มอี ำนำจในกำรเรยีกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงหรอืแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทที่ให้ผู้ปฏิบตัิงำนทุกระดบัมี
หน้ำที่บรหิำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อใหก้ำร
บรหิำรควำมเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค์ 

7) รำยงำนผลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

8) จดัท ำคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ระบุควำมเสีย่งดำ้นต่ำง ๆ พรอ้มทัง้วเิครำะห์ และประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มผีลกระทบบรษิทั 

9) จดัท ำแผนงำนเพื่อป้องกนั หรอืลดควำมเสีย่ง ประเมนิผล และจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
10) จดัวำงระบบบรหิำรควำมเสีย่งแบบบูรณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ 
11) ปฏบิตังิำนอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร   
 

6. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. วำงแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเพื่อใหบ้รษิัทเจรญิเตบิโตและมัน่คง และให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก ำหนด (แลว้แต่กรณี) 

2. ก ำหนดภำรกจิ วตัถุประสงค ์แนวทำง นโยบำยของบรษิทัรวมถงึกำรควบคุมกำรบรหิำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ 
3. เป็นผูม้อี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ตดิต่อ ตลอดจนลงนำมในนิตกิรรมสญัญำ เอกสำรค ำสัง่ หนังสอืแจง้ใด ๆ 

ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
4. มอี ำนำจในกำรแต่งตัง้ว่ำจำ้ง โยกย้ำย กำรก ำหนดเงนิค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน และกำรเลกิจำ้งพนักงำน ตัง้แต่

ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรลงไป 
5. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ / หรือ

คณะกรรมกำรบรษิทั 
6. มอี ำนำจเสนอแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 
7. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

      ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ดงักล่ำวขำ้งต้นนัน้ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จะต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและระเบยีบต่ำง ๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั
และจะไม่รวมถงึอ ำนำจ และ/ นหรอื กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมตัริำยกำรใดทีต่ หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจช่วง หรอื
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง )ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน (มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทั ซึ่งกำรอนุมตัริำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื  
ที่ประชุมผู้ถือหุน้ )แล้วแต่กรณี (ตำมที่ขอ้บงัคบัของบรษิัท เพื่อพจิำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว หรอืกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด 

7. กรรมการผู้จดัการ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรมขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
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1. มอี ำนำจควบคุมกำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื
คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบรหิำร ตำมล ำดบั 

2. พจิำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีทีฝ่่ำยบรหิำรจดัท ำ เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรพจิำรณำ
อนุมตั ิรวมทัง้ควบคุมกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน 

3. พจิำรณำประเมนิกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัต่ำงๆ ไม่ว่ำจำก
ภำยในหรอืภำยนอกบรษิทั 

4. มีอ ำนำจสัง่กำร ออกระเบียบ ประกำศค ำสัง่ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั 

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรจดัซื้อ จดัจำ้ง และใชจ้่ำยเงนิในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั
และค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และรำยจ่ำยลงทุนใหเ้ป็นตำมงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร ภำยในทีก่ ำหนด 

6. พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรพัย์สินของบริษัทไปก่อภำระผูกพนัใดกบับุคคล บริษัท ห้ำงร้ำน หรือสถำบนั
กำรเงนิหรอือื่นใดเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี้ตอ้งน ำเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรอนุมตักิ่อน 

7. พจิำรณำผลก ำไร และขำดทุนของบรษิทั กำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลหรอืเงนิปันผลประจ ำปี โบนัส 
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร อนุมตัแิลว้แต่กรณี 

8. ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ตำมกำรใหอ้ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทซึ่งอยู่
ภำยใตน้โยบำยคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ดักำรดงักล่ำวขำ้งต้น จะไม่รวมถงึอ ำนำจทีท่ ำใหก้รรมกำร
ผู้จดักำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตน หรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตำมขอ้บงัคบับรษิทัและตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด) ทีท่ ำกบับรษิทั 

 

กำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวขำ้งต้น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรไม่สำมำรถ
กระท ำได ้เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมำยจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นครำว ๆ ไป 

 
8. เลขานุการบริษทั 

เลขำนุกำรบรษิทั มขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1.  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทั  
1.1  จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำร ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข)  หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
(ค)  หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 เก็บรกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผู้บรหิำร และส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ด (7) วนัท ำกำรนับแต่วนัที่บรษิัทได้รบั
รำยงำน 

1.3 จดัท ำระบบกำรเกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรแสดงขอ้มูลดงัต่อไปนี้ รวมทัง้ ดูแลใหม้กีำร
เกบ็รกัษำเอกสำรดงักล่ำวหรอืหลกัฐำนดงักล่ำวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสำมำรถตรวจสอบได ้ในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ หำ้ (5) ปี นับแต่วนัทีม่กีำรจดัท ำเอกสำรหรอืขอ้มลูดงักล่ำว  
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        กำรเก็บรกัษำเอกสำรและหลักฐำนขำ้งต้น ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรกัษำด้วยระบบคอมพวิเตอร์หรอื
ระบบอื่นใดทีส่ำมำรถเรยีกดไูดโ้ดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำม 
      1.3.1   กำรใหข้อ้มลูประกอบกำรขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
      1.3.2   งบกำรเงนิและรำยงำนทีเ่กีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัหรอืรำยงำนอื่น 

 ใดทีต่อ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 56 มำตรำ 57 มำตรำ 58 หรอื มำตรำ 199 แห่งพระรำชบญัญตั ิ  
 หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 1.3.3   ควำมเหน็ของบรษิทัเมื่อมผีูท้ ำค ำเสนอซื้อหุน้ของบรษิทัจำกผูถ้อืหุน้เป็นกำรทัว่ไป    
1.3.4   กำรใหข้อ้มลูหรอืรำยงำนอื่นใดเกีย่วกบักจิกำรทีบ่รษิทัจดัท ำขึน้เพื่อเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้หรอื 
        ประชำชนทัว่ไป ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 

1.4    ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนดต่อไป 
1.5  ต้องปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่
กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั 

1.6   ต้องปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบและควำมระมดัระวงัเยีย่งวญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท ำ
ภำยใตส้ถำนกำรณ์อย่ำงเดยีวกนั โดย 

1.6.1  กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปดว้ยควำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุด 
ของบรษิทัเป็นส ำคญั 

          1.6.2  กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่ำเพยีงพอ และ 
         1.6.3  กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

    ทัง้นี้ ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้เลขำนุกำร
บรษิทัคนใหม่ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัคนเดมิพน้จำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 

 

2.  หลกัในกำรปฏบิตังิำนของเลขำนุกำรบรษิทั 
เลขำนุกำรบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และซื่อสตัยสุ์จรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิห้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตผิูถ้อืหุน้โดย 

2.1   กำรตดัสนิใจตอ้งกระท ำบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่ำเพยีงพอ 
2.2   กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 
2.3   กระท ำกำรโดยสุจรติเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส ำคญั 
2.4   กระท ำกำรทีม่จีุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ ของ 

บรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั 
2.5 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลของบรษิทัทีล่่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว หรอืใช้

ทรพัย์สนิหรอืโอกำสทำงธุรกิจของบรษิทัในลกัษณะทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏิบตัทิัว่ไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2.6 ไม่เขำ้ท ำขอ้ตกลงหรอืสญัญำใด ๆ ซึ่งอำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั
บรษิทัหรอืพนักงำน หรอืลูกคำ้ของบรษิทั ทัง้ยงัเป็นกำรขดัต่อกำรปฏบิตัติ่องำนในหน้ำทีข่องตน 

3.  กรณีทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
         แนวทำงกำรปฏบิตัใินกรณีทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดก้ ำหนดไว้ ดงัต่อไปนี้ 

3.1 ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั คนใหม่ภำยใน 90 วนั นับแต่วนัทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั คนเดมิ
พน้จำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
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3.2 ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหนึ่งท่ำนใด ปฏิบตัิหน้ำที่แทนในช่วงเวลำที่
เลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 

3.3 ใหป้ระธำนกรรมกำรแจง้ชือ่เลขำนุกำรบรษิทัตอ่ส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 14 วนั  
นับแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 

3.4 ด ำเนินกำรแจ้งใหส้ ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ทรำบถึงสถำนทีเ่ก็บเอกสำรตำมขอ้ 1.1 
และ 1.2 
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นโยบายท่ีส าคญัของบริษทั 

1. นโยบายด้านการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยทีจ่ะจดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและมี

ประสทิธผิล คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบโดยตรงในกำรจดัใหม้แีละรกัษำไวซ้ึง่ระบบ
กำรควบคุมภำยในรวมทัง้ด ำเนินกำรทบทวนควำมมปีระสทิธภิำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อ
ปกป้องเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้และทรพัยส์นิของบรษิทั กำรควบคุมภำยในจะครอบคลุมถงึ กำรควบคุมทำงกำรเงนิ กำร
ด ำเนินงำน กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง  และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ระบบกำรควบคุมภำยในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผล  ที่จะสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีว่ำงไวใ้นเรื่องของระบบขอ้มลูและรำยงำนทำงกำรเงนิมคีวำมถูกตอ้งเชื่อถอืได ้ในเรื่องดงันี้ 

1. ไดม้กีำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ นโยบำย กระบวนกำรท ำงำนของบรษิทัและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ทรพัยส์นิของบรษิทัมอียู่จรงิ และไดม้กีำรควบคุมดแูล จดัเกบ็ รกัษำ เป็นอย่ำงด ี
3. กำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้มกีำรใชท้รพัยำกรอย่ำงประหยดั 
4. วตัถุประสงค ์กลยุทธข์องบรษิทัไดม้กีำรบรรลุและด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธผิล 

การตรวจสอบภายใน 
บรษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรใชบ้รกิำรของส ำนักงำนตรวจสอบภำยนอก 

เพื่อก ำกับดูแลกำรท ำงำนในด้ำนต่ำง ๆ และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่ในกำรให้
ค ำปรึกษำและตรวจสอบ ประเมินกำรควบคุมภำยในระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในและระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง และกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบรษิัทได้จดัให้มขีึ้นอย่ำงเพยีงพอ  มี
ประสทิธภิำพตรงตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงไว ้
 
2. นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 
 บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรขึ้นอย่ำงเป็นระบบ  โดยจัดตัง้คณะ 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรจดัท ำนโยบำย วำงระบบ และประเมนิควำมเสีย่งต่ำง ๆ ทัง้ทีเ่กดิจำก
ปัจจยัภำยนอกและจำกกำรบรหิำรงำน และกำรปฏิบตัิงำนภำยในองค์กร  รวมทัง้ก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรและ
จดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้มกีำรสื่อสำร จดัฝึกอบรมสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรแก่พนักงำน ใหต้ระหนักถงึ
ควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัมดีงันี้ 

2.1 กำรก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
เป็นกำรก ำหนดนโยบำย วตัถุประสงค ์ขอบเขต ควำมรบัผดิชอบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงบรหิำรควำมเสีย่ง
ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์เป้ำหมำย แผนและทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ ซึง่บรษิทัจะมกีำรทบทวนเป็นประจ ำทกุ
ปี และจะด ำเนินกำรจดัท ำพรอ้มกนักบัแผนธุรกจิเพื่อใหม้คีวำมสอดคลอ้งกนั 

2.2 กำรระบุควำมเสีย่ง 
เป็นกำรระบุควำมเสี่ยงทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย  โดยพจิำรณำจำกควำม
เสีย่งทีเ่กดิจำกปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก เช่นจำกสภำพแวดลอ้ม  กฎหมำย กำรเงนิ ระบบสำรสนเทศ 
ระบบขอ้มูลเพื่อกำรตดัสนิใจ ควำมพงึพอใจของนักลงทุน กำรบรหิำรเงนิลงทุน ทรพัยำกรบุคคล ชื่อเสยีง
และภำพลกัษณ์ ระบบรกัษำควำมปลอดภยั เป็นต้น ซึ่งบรษิัทจะบรหิำรควำมเสี่ยงโดยพจิำรณำจดัล ำดบั
ควำมเสี่ยงก่อนกำรพจิำรณำระบบกำรควบคุม ซึ่งถ้ำอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมำกบรษิัทจะน ำมำควำมเสีย่ง
เหล่ำนัน้มำวเิครำะหเ์พื่อใชใ้นกำรจดักำรก่อน 

2.3 กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง 
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เป็นกำรวเิครำะห์เพื่อประเมนิระดบัควำมเสีย่งที่เหลอือยู่หลงัจำกไดป้ระเมนิ  ระบบกำรควบคุมทีม่อียู่ และ
กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสี่ยง ซึ่งหำกควำมเสี่ยงที่เหลอืยงัคงอยู่ในระดบัสูงหรอืสูงมำก จะต้อง
ก ำหนดมำตรกำรกำรจดักำรควำมเสี่ยงทนัที โดยผู้บริหำรระดับสูงที่ร ับผิดชอบ และหำกควำมเสี่ยงที่
เหลอือยู่ในระดบัปำนกลำงหรอืระดบัต ่ำ ใหก้ ำหนดมำตรกำรจดักำรในระดบัฝ่ำยหรอืแก้ไขในกระบวนกำร
ปฏบิตังิำน 

2.4 กำรจดักำรควำมเสีย่ง 
เป็นกำรก ำหนดวธิกีำรจดัท ำแผนในกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่มคีวำมส ำคญั  ตำมที่ได้มกีำรจดัล ำดบัไว้ใน
ขัน้ตอนของกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยง  กำรจดักำรควำมเสี่ยงมไีด้หลำยวธิ ีเช่น กำรควบคุม กำรโอนควำม
เสีย่ง กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง กำรใชป้ระโยชน์จำกควำมเสีย่ง หรอืกำรยอมรบัควำมเสีย่ง 

2.5 กำรตดิตำมผลและกำรสอบทำน 
เป็นขัน้ตอนของกำรติดตำมผลกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตำมแผนที่ก ำหนดไว้ รวมทัง้ประเมนิผลกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง ซึง่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะตดิตำมและรำยงำนใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 
  3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล 
             บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รำยงำนขอ้มลู
ทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ไป ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นทีส่ ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรพัย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มส่ีวนได้เสียของบริษัท  โดยบรษิัทได้
เผยแพร่ขอ้มลูสำรสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ขอ้มลูต่ำง ๆ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
4. นโยบายด้านบญัชีและการเงิน 

บรษิัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรท ำรำยงำนทำงบญัชแีละกำรเงนิ ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบู รณ์ตำมควำมเป็นจริง 
ทนัเวลำสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนของรฐั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งอื่น  ๆ  ดงันัน้จงึก ำหนดให้
บุคลำกรทุกระดบั จะต้องปฏิบตัติำมขัน้ตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบบญัช ีกำรเงนิ และกำรควบคุม
ภำยใน รวมถงึขอ้ก ำหนดทำงบญัชแีละกำรเงนิของบรษิทัและหลกักำรบญัชทีีย่อมรบัทัว่ไปอย่ำงเคร่งครดั ดงันี้ 

4.1 ควำมถูกตอ้งของกำรบนัทกึรำยกำร 
กำรบนัทกึรำยกำรทำงธุรกจิทุกอย่ำงของบรษิทัจะตอ้งถูกตอ้งครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยไม่มี
ขอ้จ ำกดัหรอืยกเวน้กำรบนัทกึรำยกำรตำมควำมเป็นจรงิ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบั และตำม
ขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง มเีอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกจิครบถว้นและเหมำะสม 

4.2 รำยกำรทำงบญัชแีละกำรเงนิ 
รำยกำรทำงบญัชแีละกำรเงนิทุกประเภทของบรษิทัจะต้องมคีวำมถูกตอ้งชดัเจน มขีอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
เพยีงพอ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรฐำนที่ยอมรบัทัว่ไป และเป็นไปตำม
ระเบยีบกำรเงนิและกำรบญัชขีองบรษิทั พนักงำนทุกคนตอ้งตระหนักถงึควำมถูกตอ้งของรำยกำรบญัชแีละ
กำรเงนิของบรษิทัเป็นควำมรบัผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมกำรบรษิทั ผู้บรหิำร และพนักงำนทีม่หีน้ำที่
รบัผดิชอบในรำยกำรทำงธุรกจิในชัน้ตอนต่ำง ๆ 
 

5. นโยบายด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย 
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             บุคคลำกรทุกระดบัจะต้องปฏบิตัติำมระเบยีบ และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้ในประเทศ และ/
หรอืต่ำงประเทศ  และก่อนกำรปฏบิตังิำนใด ๆ ทีอ่ำจมขีอ้กฎหมำยก ำหนดไว ้จะตอ้งมคีวำมระมดัระวงั มกีำรสอบทำน
อย่ำงรอบคอบ และมกีำรตรวจสอบโดยผูท้ีร่บัผดิชอบว่ำไดถ้อืปฏบิตัติำมขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  
 
6. นโยบายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะใหพ้นักงำน และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กี่ยวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ อนัประกอบดว้ย
วงจรเครอืขำ่ยกำรสื่อสำรขอ้มลู ระบบซอฟทแ์วร ์ทีใ่ชใ้นกำรปฏบิตักิำรและประมวลผลขอ้มลู เครื่องคอมพวิเตอร ์พรอ้ม
อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ขดัต่อกฎหมำย หรือพระรำชบญัญัติที่
เกี่ยวขอ้ง โดยมมีำตรฐำนควำมปลอดภยัทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์และประสทิธผิลทำงธุรกจิของบรษิัทจงึก ำหนดใหถ้อื
ปฏบิตั ิดงันี้ 

6.1   น ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นทุกด้ำนของงำนพรอ้มกบัพฒันำบุคลำกรของบรษิัทใหม้คีวำมรู้
ควำมสำมำรถทีท่นัสมยั 

6.2   พนักงำนจะต้องน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำเพื่อส่งเสรมิกจิกำรของบรษิทัตอ้งไม่กระท ำเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรอืละเมดิจรยิธรรม และศลีธรรมอนัด ี 

6.3   ขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึผ่ำนและเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศถอืเป็นควำมรบัผดิชอบของเจำ้ของขอ้มูล
นัน้ ๆ  ทีจ่ะตอ้งดแูลไม่ใหเ้กดิควำมผดิกฎหมำย หรอืละเมดิต่อบุคคลทีส่ำม 

6.4   ใชซ้อฟทแ์วรท์ีถู่กกฎหมำย และเป็นมำตรฐำน   
6.5   กำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชง้ำน จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัแิละปฏบิตัติำมระเบยีบทีก่ ำหนดไว้ 
6.6   เจ้ำของขอ้มูลจะต้องป้องกนัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และขอ้มูลทีส่ ำคญัทำงธุรกิจของตนเอง จำกกำร

เขำ้ถงึจำกภำยนอกหรอืกำรโจรกรรมและกำรบ่อนท ำลำย เพื่อใหแ้น่ใจว่ำธุรกจิของบรษิทัจะด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

6.7  ผู้มหีน้ำที่รบัผดิชอบต่อระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศโดยรวม ที่ได้รบักำรมอบหมำยจำกบรษิทัมหีน้ำทีต่้อง
ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหม้คีวำมมัง่คงและปลอดภยั รวมทัง้
ตอ้งตดิตำมใหบุ้คลำกรทุกคนถอืปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดโดยเคร่งครดั 

 
7. นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  โดยถอืเป็นนโยบำยทีส่ ำคญั เพือ่รกัษำ
ผลประโยชน์ 

สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้  มนีโยบำยและแนวทำงปฏบิตัดิงันี้ 
7.1 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรต้องพจิำรณำควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั

ระหว่ำงบรษิทักบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วมอย่ำงรอบคอบ ดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ อย่ำงมเีหตุผลและเป็นอิสระ 
ภำยใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ีโดยค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั   

7.2 ในกรณีทีม่กีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีจ่ะเขำ้ขำ่ยว่ำตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืขออนุมตัจิำกผูถ้อืหุ้นก่อนกำรท ำ
รำยกำร บริษัทได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียด อำทิ ชื่อ ควำมสมัพนัธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบำยกำร
ก ำหนดรำคำมูลค่ำของรำยกำรเสมอืนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก  เหตุผลของกำรท ำรำยกำร รวมทัง้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำ งชัดเจน โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีส่อบทำนกรณีทีเ่กดิรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
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7.3 กำรเขำ้ประชุมพจิำรณำวำระใดทีผู่เ้ขำ้ประชุมมส่ีวนไดเ้สยี บุคลำกรผูม้ส่ีวนไดเ้สยีต้องออกจำกกำรประชุม
เป็นกำรชัว่ครำว เพื่อให้ผู้เขำ้ร่วมประชุมท่ำนอื่นมโีอกำสพจิำรณำ วเิครำะห์ โดยปรำศจำกอิทธพิลของ
บุคลำกรผูม้ส่ีวนไดเ้สยีคนนัน้ 

7.4  คณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัโดย
ปรำศจำกอทิธพิลของควำมตอ้งกำรหรอืผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง    

7.5 บุคลำกรของบรษิัทไม่ประกอบกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดยีวกนักบับริษัทและไม่เขำ้เป็น
หุน้ส่วน หรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี ำนำจตดัสนิใจ หรอืผูบ้รหิำรในกจิกำรทีเ่ป็นกำรแขง่ขนั หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบั
บรษิทัแต่ในกรณีทีไ่ม่อำจหลกีเลีย่งได ้ใหร้ำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบทนัท ี

7.6  บุคลำกรของบรษิทัไม่แสวงหำผลประโยชน์ทีไ่ม่ควรไดจ้ำกขอ้มลู หรอืสิง่ใด ๆ ทีต่นรูม้ำจำกต ำแหน่งหน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบ  

7.7 บุคลำกรของบรษิทัควรหลกีเลีย่งกำรมส่ีวนเกีย่วขอ้งทำงกำรเงนิ และ/หรอื ควำมสมัพนัธก์บับุคคลภำยนอก
อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืขดัขวำง
กำรปฏบิตังิำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

7.8 กรรมกำร ผูบ้รหิำรทบทวนและประเมนิตนเองเรื่องรำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ตำมทีร่ะบุไวใ้น
แบบประเมนิตนเองเป็นประจ ำทุกปี 

 
8. นโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชนั (ANTI CORRUPTION POLICY) 
 บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) มอีุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม โปร่งใส ยดึถอืปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ และค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำง
เคร่งครดั โดยบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและกำรคอร์รปัชนั เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ใหก้บักรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนักงำน รวมถงึไดช้ีแ้จงต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีใหท้รำบถงึแนวทำงของบรษิทัดงักล่ำว 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชนั 
 คอร์รปัชนั (Corruption) หมำยถงึ กำรตดิสนิบน ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอใหส้ญัญำ มอบให ้
ใหค้ ำมัน่ เรยีกรอ้งหรอื รบั ซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมำะสมกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั 
หน่วยงำนของเอกชน หรอืผู้มหีน้ำที่ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวกระท ำหรอืละเว้นกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีอ่นัเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึ่งธุรกจิ หรอืแนะน ำธุรกจิใหก้บับรษิทัโดยเฉพำะ หรอืเพื่อใหไ้ดม้ำ หรอื
รักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ  เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้

นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
 หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัด ำเนินกำร หรอืยอมรบักำรคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบไม่ว่ำทัง้
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัและใหม้กีำรสอบ
ทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนันี้อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนและมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำแนวทำงปฏบิตัิ 
และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนกำร

ต่อต้ำนคอร์รปัชนัทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้น
คอรร์ปัชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัชี ระบบ
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ัน่ใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มี
ควำมรดักุม เหมำะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิำพ 

3. กรรมกำรผู้จดักำร คณะจดักำรและผู้บริหำร มีหน้ำที่และรบัผิดชอบในกำรก ำหนดให้มรีะบบและให้กำร
ส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั เพื่อสื่อสำรไปยงัพนักงำนและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทัง้
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

4. ผู้ตรวจสอบภำยใน มหีน้ำที่และรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิอ ำนำจด ำเนินกำร ระเบยีบปฏบิตัิ และกฎหมำย ขอ้ก ำหนด เพื่อให้
มัน่ใจว่ำมรีะบบควบคุมที่มคีวำมเหมำะสม และเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รปัชนัที่อำจเกิดขึ้น  และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบติั 
1. กรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำร พนักงำน ของบรษิัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) ทุกระดบั ต้องปฏิบตัิตำม

นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนัและจรรยำบรรณของบรษิทั โดยต้องไม่เขำ้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องคอร์รปัชนั ไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

2. ในกำรด ำเนินธุรกจิ จะมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบกระบวนกำรท ำงำน สำยบงัคบับญัชำทีช่ดัเจน
ในแต่ละหน่วยงำน เพื่อใหม้กีำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกนัหรอืลดโอกำสในกำร
ทุจรติคอรร์ปัชนั และเพื่อใหธุ้รกจิมกีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตังิำน มกีำรด ำเนินกำรโดยใชห้ลกักำรตรวจสอบ
และสอบทำนให้บริษัทมกีำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอสอดคล้องกับนโยบำย  และข้อก ำหนดที่
เกี่ยวข้อง โดยในกำรด ำเนินกำรจะเน้นที่ควำมเสี่ยงซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต  และกำรหำ
ผลประโยชน์ในหน้ำทีโ่ดยมชิอบ โดยมกีำรประเมนิและตรวจสอบอย่ำงเหมำะสม 

4.       พนักงำนบรษิทัไม่พงึละเลย หรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็กำรกระท ำทีเ่ขำ้ข่ำยคอรร์ปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั บรษิทั 
ไรท้-์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทรำบ และใหค้วำมร่วมมอื
ในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่ำง ๆ หำกมขีอ้สงสยั หรอืขอ้ซกัถำมใหป้รกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลที่
ก ำหนดใหท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตดิตำมจรรยำบรรณบรษิทั ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทีก่ ำหนดไว ้

5. บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรรบัแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร กรณีพบเหตุกำรณ์กำร
กระท ำทีส่่อถงึกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลรวมถงึบรษิทั ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถแจง้เบำะแสหรอื
ขอ้ร้องเรยีนมำได้ทำง อีเมล์ whistleblower@rtco.co.th หรอืทำงโทรศพัท์เบอร์โทร 023134848 หรอืทำง
ไปรษณีย์มำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบของ บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) เลขที ่ 292 หมู่ 4 ถนน

บำงนำ-ตรำด กม .26 ต ำบลบำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10560 ทัง้นี้  เพื่อป้องกนัผลกระทบ
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบำะแส บรษิทัมกีลไกในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส โดยใหถ้อืเป็นนโยบำยในกำร
เกบ็ควำมลบัขอ้มลูของผูแ้จง้เบำะแส 



กฎบตัรคณะกรรมกำร บรษิทั ไรท้ท์นัเนล็ลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 57 
 

6. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ทีก่ระท ำคอรร์ปัชนั เป็นกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณบรษิทั ซึง่จะตอ้งไดร้บั
กำรพจิำรณำทำงวนิัยตำมระเบยีบทีไ่ด้ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำ
นัน้ผดิกฎหมำย 

7. บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ใหค้วำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้ำที่
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอือำจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นคอร์
รปัชนัน้ี 

8. บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงและรกัษำวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ว่ำ  คอร์รปัชนัเป็นสิ่งที่ยอมรบัไม่ได้ทัง้กำรท ำ
ธุรกรรมกบัภำครฐัและเอกชน 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
1. นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้เเต่กำรสรรหำหรือกำร

คดัเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนพนักงำน และกำรให้
ผลตอบแทน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจ กบัพนักงำนเพื่อใชใ้นกจิกรรมทำง
ธุรกจิ ทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบและควบคุมดแูลกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

2. กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติำมทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอืจรรยำบรรณ
และขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำนของบรษิทั กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีนโยบำยและแนวปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
กลุ่มต่ำง ๆ รวมทัง้ ระเบยีบ และคู่มอืปฏบิตังิำนของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัอิื่นใดที่จะ
ก ำหนดขึน้ต่อไป 

3. มกีำรจดัอบรมใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนเรื่องกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณและกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั โดยมุ่งเน้นกำรรกัษำมำตรฐำนและพฒันำกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี และสรำ้งให้
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดเีป็นวฒันธรรมองค์กรตลอดจนก ำหนดแนวกำรตดิตำมและประเมนิผลอย่ำงเป็น
รปูธรรม 

4. เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องทีม่คีวำมเสีย่งสูงกบักำรเกดิคอร์รปัชนั กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนบรษิทัทุกระดบัจะตอ้งปฏบิตัดิว้ยควำมระมดัระวงั ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

a. ของก ำนัล กำรเลี้ยงรบัรองและค่ำใชจ้่ำยกำรให้ มอบ หรอืรบัของก ำนัล กำรเลี้ยงรบัรอง ใหเ้ป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดในจรรยำบรรณของบรษิทั 

b. เงนิบรจิำคเพื่อกำรกุศล หรอืเงนิสนับสนุนกำรให้หรอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนต้องเป็นไป
อย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้องมัน่ใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูก
น ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

c. ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิและกำรจดัซื้อจดัจำ้งกบัภำครฐัหำ้มใหห้รอืรบัสนิบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุก
ชนิดในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย และกำรตดิต่องำนกบัภำครฐั จะต้องเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส ซื่อสตัย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
9. นโยบายการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
1.1 ตอ้งรกัษำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มลูภำยในของบรษิทั 
1.2 ตอ้งไม่น ำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มลูภำยในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอื

เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ก็
ตำม 
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1.3 ต้องไม่ท ำกำรซื้อขำย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยใชค้วำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยใน
บริษัท และ/หรือ เข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท อันอำจ
ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัไม่ว่ำจะทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

ทัง้นี้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบรษิัทซึ่งอยู่ในส่วนงำนที่ได้รบัทรำบข้อมูลภำยในของ
บรษิทัใหห้ลกีเลีย่งหรอืงดกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิต่อ
สำธำรณชน และ 24 ชัว่โมงหลงัจำกกำรเปิดเผยงบกำรเงินหรือขอ้มูลสำรสนเทศที่ส ำคญัต่อสำธำรณชน โดย
ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวใหร้วมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของ
บรษิทัดว้ย หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนขอ้บงัคบัดงักล่ำวจะถอืว่ำไดก้ระท ำควำมผดิรำ้ยแรง 

2. กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง 
ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทรำบบทลงโทษตำม
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรจะตอ้งจดัส่งส ำเนำดงักล่ำว
แก่บรษิทั ในวนัเดยีวกบัทีร่ำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่ก ำหนดแจง้
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัทีม่กีำรซื้อ ขำย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ 
 

10. นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บรษิทัมนีโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยจะลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ป็นธุรกจิ

หลกัของบริษัทหรือธุรกิจที่มคีวำมเกี่ยวเนื่องหรือใกล้เคียงกับธุรกิจที่บรษิัทด ำเนินกำรอยู่เป็นส ำคญั  โดยค ำนึงถึง
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมเสีย่งและสภำพคล่องทำงกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงรอบคอบซึง่กำรลงทุนดงักล่ำวจะตอ้ง
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจอนุมตัิที่ก ำหนดไว้  และต้อง
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถงึกฎหมำย กฎระเบยีบ หรอืประกำศค ำสัง่ต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัฯ จะควบคุมผ่ำนกำรส่งกรรมกำร
และ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัเขำ้ไปเป็นกรรมกำรเพื่อควบคุมทศิทำงและนโยบำยกำรบรหิำรงำนใหส้อดคล้องกบักำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

1. นโยบำยกำรควบคุมดำ้นกำรบรหิำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

   กำรก ำหนดแนวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยตวัแทนของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรเลอืกตัง้กรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทน กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรจดัสรรเงนิ
ก ำไร และพจิำรณำเรื่องอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดก้ ำหนดไวล่้วงหน้ำในวำระประชุม กำรก ำหนดกรณีต่ำง ๆ ทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปตำมแผน รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรเกีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย กำรจดัใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบ
กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพยีงพอ กำรเปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลของกรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อย
รวมถงึบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง กำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยใน 

 2. นโยบำยกำรควบคุมดำ้นกำรเงนิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

  บริษัทมีกำรก ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน ำส่งผลกำรด ำเนินงำนและงบกำรเงินรำยไตรมำส 
ตลอดจนขอ้มูลประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงนิดงักล่ำวใหก้บับรษิทั เพื่อประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม หรอืรำยงำน
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ผลประกอบกำรของบรษิัทประจ ำไตรมำสและมกีำรก ำหนดให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมรำยงำนประเด็นปัญหำทำง
กำรเงนิทีม่นีัยส ำคญัต่อบรษิทัเมื่อตรวจพบ หรอืเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอจำกบรษิทัใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบ 

นอกจำกนี้บรษิทัยงัก ำหนดใหก้รรมกำรของบรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง และตดิตำมใหบ้รษิทัย่อยเปิดเผยขอ้มูลรำยกำร
เกี่ยวโยงกนัและรำยกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ต่อบรษิทัตำมประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์

 

11. นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกรรมของรำยกำรระหว่ำงกัน เช่น กบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืผู้ที่

เกี่ยวข้องในอนำคตของบริษัทเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล หลักจริยธรรมที่ดี และถูกต้องตำมกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

 
12. นโยบายการความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุ่มผูม้ส่ีวนได้
เสยี ภำยใตน้โยบำย ประกำศ และคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัโดยมรีำยละเอยีดครอบคลุมถงึ 

1. กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติ 
3. กำรเคำรพสทิธมินุษยชน 
4. กำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
5. ควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค (ลูกคำ้) 
6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 
7. กำรร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม 
8. กำรมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและผู้

มส่ีวนไดเ้สยี 
 

13. นโยบายการรบัเร่ืองร้องเรียน 
บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน)  และคณะผูบ้รหิำร ใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่ำง

ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ สอดคล้องกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีคณะกรรมกำรบรษิัทได้
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำรบัเรื่องรอ้งเรยีนจำกทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ในเรื่องหรอืขอ้สงสยั
ว่ำหน่วยงำนและพนักงำนของบรษิทัไดก้ระท ำกำรทีไ่ม่ถูกต้อง อนัอำจท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั รวมถงึก ำหนด
มำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีไ่ดร้อ้งเรยีนดว้ยควำมสุจรติ  

ผู้มส่ีวนได้เสยี และพนักงำนตลอดจนผู้ที่ได้รบัผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัท สำมำรถแจ้งเรื่อง
รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้มลูมำยงับรษิทัได ้เมื่อพบเหน็ หรอืทรำบ หรอืมขีอ้สงสยั หรอืเหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติวำ่ หน่วยงำน 
หรอืพนักงำนของบรษิทัมกีำรกระท ำทีฝ่่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยระเบยีบปฏบิตั ิอนัอำจจะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั 

บรษิัทจะคุม้ครองสทิธขิองผู้รอ้งเรยีน และผู้ใหข้อ้มูลทีก่ระท ำโดยเจตนำสุจรติ โดยบรษิัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ 
หรอืขอ้มูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตวัผูร้้องเรยีน หรอืผู้ใหข้อ้มูลได้ และเก็บรกัษำขอ้มูลของผูร้้องเรยีน และผู้ใหข้อ้มูลไว้
เป็นควำมลบั โดยจ ำกดัเฉพำะผูร้บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่ำนัน้ทีจ่ะเขำ้ถงึขอ้มลูดงักล่ำวได ้ 
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ทัง้นี้ ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีน และเอกสำร
หลกัฐำนของ ผู้ร้องเรยีนและผู้ใหข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มหีน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง เว้นแต่
เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำทีท่ีก่ฎหมำยก ำหนด 

ผูร้อ้งเรยีนระบุรำยละเอยีดของเรื่องทีจ่ะรอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ทีส่ำมำรถตดิต่อได้ 
และส่งมำยัง “ประธำนกรรมกำรบริษัท และ /หรือ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ” ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) โดย 

1. จดหมำยทำงไปรษณีย ์                                                                                                              
ส่งถึง ประธำนกรรมกำรบริษัท บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  และ/หรือ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน)  เลขที ่292 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม. 26) ต ำบล
บำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10560 

2. จดหมำยทำงไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  
E-mail address:  whistleblower@rtco.co.th 
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เอกสารแนบ 1:  

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ-นามสกลุ      นายชยัวฒิุ จ านงสทุธเสถียร 

อาย ุ 45 ปี 

ต าแหน่ง กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัแต่งตัง้ 25 เมษำยน 2562  
เป็นกรรมการบริษทั 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่ม ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ไม่ม ี
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
 
คณุวฒิุการศึกษา                          -   ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
                                            -   ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
                                            -   หลกัสตูรพฒันำผูส้อบทำนกำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบญัช ี(EQCR) และ 
 ผูส้อบทำนกำรควบคมุคุณภำพของส ำนักงำนสอบบญัช ี(Monitoring)  
 ในตลำดทุน 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ        -   Director Accreditation Program Class 161/2019, Thai institute of  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั        Director       
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
2562 - ปัจจุบนั                           -  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
                                               -  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 
2561 - ปัจจุบนั                       -  หุน้ส่วนฝ่ำยตรวจสอบบญัช ีบจก. เอเอสท ีมำสเตอร ์ 
2559 - ปัจจุบนั                       -  กรรมกำร บจก. เอส เอม็ เลศิพพิฒัน์  
2555 - ปัจจุบนั                       -  อนุกรรมกำรคณะกรรมกำรก ำหนดจรรยำบรรรณ สภำวชิำชพีบญัชใีนพระ 
                                             บรมรำชปูถมัภ ์ 
2542 - 2560                          -  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบบญัช ีบจก. ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ี 
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ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย ไม่ม ี
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 
 
คณุสมบติัต้องห้าม 1.  ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท ำ 
      โดยทุจรติ 
 2.  ไมม่ปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 
      ในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

-ไม่ม-ี 
 

กจิกำรอื่น 
 

- กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เอน็เอสแอล 
ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- กรรมกำร บจก. เอส เอม็ เลศิพพิฒัน์  
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ขง่ขนัหรอื 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั 

-ไม่ม-ี 
 

 

 

 


