
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

นโยบาย 

การกํากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

 
 

ของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

ฉบับปรับปรุงแกไขใหม ครั้งท่ี 5 

เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 2565 
 

 

 



สารบัญ 

สวนที่ 1 บททั่วไป 

            ประกาศ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด

            วิสัยทัศน และพันธกจิ  

            ความสําคัญและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 หลักปฏิบัติและกลไกติดตามการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

            การรองเรียนและการแจงเบาะแส

สวนที่ 2 หลักการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

หลกัการกํากับดแูลกิจการ 

แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

            1. สิทธิของผูถือหุน 

                      1.1  แนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธขิองผูถือหุน

            2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

                      2.1  แนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

                      2.2  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน    

                      2.3  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย                    

            3. บทบาทของผูมสีวนไดเสีย

                      3.1  แนวปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

            4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

                      4.1  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

            5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

                      5.1  คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด

                      5.2  คณะอนกุรรมการ

                      5.3  ภาวะผูนําและความเปนอิสระของกรรมการ

                      5.4  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

                      5.5  การประชุมคณะกรรมการ 

                      5.6  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      5.7  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

 

ประกาศ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากดั(มหาชน) 

 

ความสําคัญและหลักปฏิบัติเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

หลักปฏิบัติและกลไกติดตามการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

การรองเรียนและการแจงเบาะแส 

หลักการกํากับดูแลกิจการ 

แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

แนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน    

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย                    

บทบาทของผูมสีวนไดเสีย 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 

คณะอนุกรรมการ 

ภาวะผูนําและความเปนอิสระของกรรมการ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

การประชุมคณะกรรมการ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ   

 

 

หนา 

      

     1 

     2 

     3 

     3 

     4 

     8 

     8 

     8 

     9 

     9 

     9 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนมุัติรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน     

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมสีวนไดเสีย                              

    11 

    11 

    14 

    15 

    16 

    16 

    17 

    17 

    19 

    19 

    26 

    36 

    37 

    39 

    40 

    41 

 



สารบัญ(ตอ)                                
                      5.8  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

                      5.9  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

                      5.10 การสรรหากรรมการและผูบริหาร

                      5.11 แผนการสืบทอดงานและพัฒนากรรมการและผูบริหาร

               แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สวนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ 

           1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

           2. การปฎิบัติตอบริษัทและผูถือหุน

           3. การปฏิบัติตอลูกคา 

           4. การปฏิบัติตอพนักงาน

           5. การปฏิบัติตอคูคาและ

           6. การปฎิบัติตอคูแขงทางการคา

           7. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม

           8. ความเปนกลางทางการเมือง

  9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและ

 10. การจัดซ้ือ จัดจาง 

           11. ความปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม

           12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

           13. การบริหารทรัพยากรบุคคล

           14. รายการทางการบัญชีและการเงิน

           15. การรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฎิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย

           16. การรักษาความลับ 

           17. การซ้ือขายหลักทรัพยและใชขอมูลภายใน

           18. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในส

19. จรรยาบรรณของพนักงาน

สวนที่ 4 ภาคผนวก  

           คํานิยามทั่วไป 

เอกสารอางอิง 

แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชน

 

)                                                                          
บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

แผนการสืบทอดงานและพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การปฎิบัติตอบริษัทและผูถือหุน 

การปฏิบัติตอพนักงาน 

การปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหน้ี 

การปฎิบัติตอคูแขงทางการคา 

ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม  

ความเปนกลางทางการเมือง 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและทรัพยสินทางปญญา 

ความปลอดภัย ชวีอนามัย และส่ิงแวดลอม 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายการทางการบัญชีและการเงิน 

การรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฎิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย 

การซื้อขายหลักทรัพยและใชขอมูลภายใน                                                                     

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชน                                                                 

 

 

              
บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

   หนา 
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    50 

    51 

    51 

    52 

    52 

    54 

    55 

    56 

    58 

    59 

    60 

    60 

    61 

    62 

    63 

    65 

    65 

                                      

 

   69 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

 คูมือการกํากับดูแลกิจการเลมนี้ไดรวบรวมนโยบาย

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นรวมถึงระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

และที่กําหนดเพ่ิมเติมเปนมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจและใชเปนบรรทัดฐา

ทุกระดับที่เก่ียวของคือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน

รวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกคนทุกระดับดั

ทุกคนที่จะตองทําความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองดวย

 

 คูมือการกํากับดูแลกิจการเลมนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่

กิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับเดิมทุกฉบับและใหใช

ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับสําหรับการปฏิบัติงานตั้งแต

ดวยลายลักษณอักษณเปนอยางอ่ืน 

  
 

ลงชื่อ..............................................     

        (นายวิรัช  อภิเมธีธํารง

          ประธานกรรมการ                     

          15 ธันวาคม 

 
       

                 

ลงชื่อ.............................................

      (นางสมฤดี  สุวรรณรูป)

ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต      
        15 ธันวาคม 2565    

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ประกาศ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน
 

การกํากับดูแลกิจการเลมนี้ไดรวบรวมนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ

ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

และที่กําหนดเพ่ิมเติมเปนมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจและใชเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

ทุกระดับที่เก่ียวของคือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเกิดข้ึนไดก็ดวยความ

ทุกระดับดังกลาวขางตน ดังนั้น จึงถือเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

ทุกคนที่จะตองทําความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองดวย 

การกํากับดูแลกิจการเลมนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยใหยกเลิก

ฉบับเดิมทุกฉบับและใหใชคูมือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ใหมีผลใชบังคับสําหรับการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เปนตนไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

..............................................               ลงชื่อ.............................................     

วิรัช  อภิเมธีธํารง)                            (นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม

ประธานกรรมการ                                ประธานกรรมการตรวจสอบ       

ธันวาคม 2565                                 15 ธันวาคม

ลงชื่อ............................................ 

(นายสมชาย โลหวิสุทธิ)์ 

ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส 

15 ธันวาคม 2565 

.............................................                                 ลงชื่อ.....................

)                                                (นางสาวกัญญพัชร  จินันทเดช

บริหารและการผลิต                         ประธานเจาหนาที่บริหาร สาย
                                15 ธันวาคม 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

                

 

1 

มหาชน) 

จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการ

ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ทั้งที่มีอยูแลว

นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเกิดข้ึนไดก็ดวยความ

จึงถือเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

การกํากับดูแลกิจการเลมนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

โดยใหยกเลิกคูมือการกํากับดูแล

จริยธรรมธุรกิจฉบับนี้แทน 

เปนตนไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

.............................................      

นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม)                

ประธานกรรมการตรวจสอบ        

ธันวาคม 2565 

.................................... 

นางสาวกัญญพัชร  จินันทเดช) 

ะธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 
ธันวาคม 2565   



“เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคณุภาพ

 

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

และสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทน โดยการรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาและ เอกชนใหเกิดบูรณาการในการ

พัฒนาการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง ภายใตการบริหารจัดการที่

ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชนตอองคกร ผูถือหุน พันธมิต

สวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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วิสัยทัศน (VISION) 
เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคณุภาพ

พันธกจิ (MISSION) 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) มุงมั่นที่จะผลิต

และสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทน โดยการรวมมือกับ

รัฐ  สถาบันการศึกษาและ เอกชนใหเกิดบูรณาการในการ

พัฒนาการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง ภายใตการบริหารจัดการที่

เพื่อประโยชนตอองคกร ผูถือหุน พันธมิต

สวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคณุภาพ” 

มุงมั่นที่จะผลิต

และสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทน โดยการรวมมือกับ

รัฐ  สถาบันการศึกษาและ เอกชนใหเกิดบูรณาการในการ

พัฒนาการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง ภายใตการบริหารจัดการที่มี       

เพื่อประโยชนตอองคกร ผูถือหุน พันธมิตรธุรกิจและผูมี



สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ความสําคัญของการมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  ดวยความมุงมั่นที่จะเปนองคกรชั้นนําในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับผูถือหุนและ

ผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรและสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงใน

ระยะยาว บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

กํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษัทฯ อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

(1) เสริมสรางระบบบริหารจัดการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ 

มีศักยภาพในการแขงขันและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น

(2) เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุน ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินธุรกิจทุกฝาย 

และภายนอกประเทศ มีสวนในการเพ่ิมมูลคาหุนและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน

(3) เปนเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได เพ่ือการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานให

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งข้ึน

(4) สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบริหาร ตอผูมีส

ทุกฝาย รวมทั้งการสรางภาระผูกพัน เพ่ือใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตที่กําหนดอยางชัดเจน

(5) สรางกรอบใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดที่

เ ก่ียวของ กับการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมา

ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

(6) สรางระบบการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการใชอยางคุมคา ประหยัดและ

คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทา

หลักปฏิบัติและกลไกติดตามการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

  หลักการกํากับดูแลกิจการรวม

ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 

ไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้ 

  บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 

หรือสงสัยจะขัดตอหลักการตางๆ 

สอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา เพื่อให

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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ความสําคัญของการมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ดวยความมุงมั่นที่จะเปนองคกรชั้นนําในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับผูถือหุนและ

ผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรและสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงใน

ระยะยาว บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ธุรกิจฉบับนี้เพ่ือใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

ของบริษัทฯ อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

เสริมสรางระบบบริหารจัดการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ 

มีศักยภาพในการแขงขันและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น

สรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุน ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินธุรกิจทุกฝาย 

และภายนอกประเทศ มีสวนในการเพ่ิมมูลคาหุนและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน

เปนเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได เพ่ือการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานให

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบริหาร ตอผูมีส

ทุกฝาย รวมทั้งการสรางภาระผูกพัน เพ่ือใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตที่กําหนดอยางชัดเจน

สรางกรอบใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดที่

เ ก่ียวของ กับการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมา

ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

สรางระบบการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการใชอยางคุมคา ประหยัดและ

คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม

หลักปฏิบัติและกลไกติดตามการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  

รวมทั้งนโยบาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่ง

ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ตองยึดเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และตอง

ไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้   

บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 

หรือสงสัยจะขัดตอหลักการตางๆ ในคูมือฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการ

สอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหปฏิบัติตามนโยบาย หลักการและ
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ดวยความมุงมั่นที่จะเปนองคกรชั้นนําในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับผูถือหุนและ                            

ผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรและสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงใน

จริยธรรมธุรกิจ จึงไดจัดทําคูมือการ

เพ่ือใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

เสริมสรางระบบบริหารจัดการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ           

มีศักยภาพในการแขงขันและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น 

สรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุน ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินธุรกิจทุกฝาย ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ มีสวนในการเพ่ิมมูลคาหุนและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

เปนเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได เพ่ือการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานให

สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบริหาร ตอผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของ     

ทุกฝาย รวมทั้งการสรางภาระผูกพัน เพ่ือใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตที่กําหนดอยางชัดเจน 

สรางกรอบใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดที่

เ ก่ียวของ กับการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ           

ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

สรางระบบการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการใชอยางคุมคา ประหยัดและ

งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 

ถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่ง

ตองยึดเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และตอง         

บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ รายงานถึงการปฏิบัติที่ขัด

โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการ

และจริยธรรมที่กําหนดอยาง



ถูกตอง โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรคูมือฉบับนี้

ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE

ระดับของบริษัทฯ ไดนําไปเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป 

ในกรณทีี่มีขอสงสัยในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

คูมือฉบับนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถใชดุลยพินิจของตนเองกอนในเบื้องตน

สิ่งท่ีทํานั้น 

(ก) การกระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม

(ข) การกระทํานั้นขัดตอนโยบายหรือจริยธรรม หรือสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม

(ค) การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม

(ง) การกระทํานั้นเปนที่ยอมรับและสาม

(จ) การกระทํานั้นกอใหเกิดแนวปฏิบัติที่ไมดีในอนาคตหรือไม

    กรณีไมแนใจหรือไมอาจตัดสินใจไดวาดุลยพินิจของตนเองถูกตองหรือไม ควรหารือผูรวมงาน ปรึกษา

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือกรรมการแลวแตกรณี

ผูใตบังคับบัญชาหรือสอบถามไดที่เลขานุการบริษัท

    หากบุคลากรพบการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบาย 

ฉบับนี้ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชอง

ขอรองเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิด

ขึ้นกับผูแจง  

การรองเรียนและการแจงเบาะแส

     บริษัทฯไดกําหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต คอรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคล

ในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหมีกลไกการ

(1)  การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

   เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารพนักงานดําเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได หากผูมีสวนไดเสียคนใด

มีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง 

คิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่           

ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจง

เบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังตอไปนี้

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

เผยแพรคูมือฉบับนี้บนเว็บไซตของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com

http://www.intranet.com/TAE เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก

หลักปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป  

มีขอสงสัยในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมท้ังนโยบายและหรือ

สามารถใชดุลยพินิจของตนเองกอนในเบื้องตน โดยการสอบถามตัวเองกอนวา

การกระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม 

การกระทํานั้นขัดตอนโยบายหรือจริยธรรม หรือสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม

การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม

การกระทํานั้นเปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 

การกระทํานั้นกอใหเกิดแนวปฏิบัติที่ไมดีในอนาคตหรือไม 

กรณีไมแนใจหรือไมอาจตัดสินใจไดวาดุลยพินิจของตนเองถูกตองหรือไม ควรหารือผูรวมงาน ปรึกษา

ดับชั้น หรือกรรมการแลวแตกรณี ผู บังคับบัญชามีหนาที่ใหคําแนะนําในขั้นตนแก

ผูใตบังคับบัญชาหรือสอบถามไดที่เลขานุการบริษัทฯ  

หากบุคลากรพบการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบาย 

ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามที่ระบุไวในนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือ

จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิด

การรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําผิด 

บริษัทฯไดกําหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต คอรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคล

ในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหมีกลไกการมีสวนรวมของทุกคนดังตอไปนี้

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารพนักงานดําเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได หากผูมีสวนไดเสียคนใด

มีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความ

คิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่           

ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจง

าะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังตอไปนี้  

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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http://www.thaiagroenergy.com  และ

ผูบริหาร และพนักงานทุก

หรือจริยธรรมธุรกิจใดๆ ใน

โดยการสอบถามตัวเองกอนวา 

การกระทํานั้นขัดตอนโยบายหรือจริยธรรม หรือสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม 

การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม 

กรณีไมแนใจหรือไมอาจตัดสินใจไดวาดุลยพินิจของตนเองถูกตองหรือไม ควรหารือผูรวมงาน ปรึกษา

ผู บังคับบัญชามีหนาที่ใหคําแนะนําในขั้นตนแก

หากบุคลากรพบการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบาย จริยธรรมธุรกิจ

วในนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือ

จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิด

บริษัทฯไดกําหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต คอรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคล        

มีสวนรวมของทุกคนดังตอไปนี้  

เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารพนักงานดําเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได หากผูมีสวนไดเสียคนใด

โดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความ

คิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่           

ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจง



  ชองทางในการรองเรียนและแจงเบาะแส

  สงทางไปรษณียมาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

27/1 พหลโยธิน 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

  ผานหนาเว็ปไซด

  ผานระบบอินทราเน็ต

  ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 

  สงทาง E-mail 

(2)   ขอบเขตการรองเรียนและแจงเบาะแส

(ก)  การไมปฏิบัติตามนโยบายดานการดํากับดูแลกิจการที่ดี

ทุจริตคอรรัปชั่นหรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯหรือการกระทําที่ผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทฯ ตลอดจน ขอสังสัยพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอ

(ข)  การกระทําที่ทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนหรือกระทบตอ

(ค)  ไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจ  

(3)   การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทําผิด โดยจะ

เก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับ

เรื่องดังกลาว มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสาร

การเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด       

ผูมีสวนไดเสียท่ีแจงเบาะแสหรือขอเรียกรองตามขอ

ไดกําหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไวในระเบียบปฏิบั

หรือขอเรียกรอง มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

(4) การพิจารณาขอรองเรียนหรือเบาะแส

(ก) ขอมูลที่เก่ียวของกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแสมานั้น ตองมีความชัดเจนและสามารถนําไป

สืบหาขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนตอไปได

(ข) ขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงถือเปนความลับ บุคคลที่เก่ียวของจะไดรับความคุมครองสิทธิ

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ชองทางในการรองเรียนและแจงเบาะแส 

สงทางไปรษณียมาที่ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เว็ปไซดของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption

อินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE

ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 092-299-5663

mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com

ขอบเขตการรองเรียนและแจงเบาะแส 

การไมปฏิบัติตามนโยบายดานการดํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอตานการ

คอรรัปชั่นหรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯหรือการกระทําที่ผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทฯ ตลอดจน ขอสังสัยพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 

การกระทําที่ทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนหรือกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ

ไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ

 

การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทําผิด โดยจะ

เก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับ

เรื่องดังกลาว มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานไวเปนความลับ หามเปดเผย เวนแตเปน

การเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด        

ผูมีสวนไดเสียท่ีแจงเบาะแสหรือขอเรียกรองตามขอ(1) ขางตน ไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด

ไดกําหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไวในระเบียบปฏิบัติงาน โดยมิใหถือวาการแจงเบาะแส

หรือขอเรียกรอง มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

การพิจารณาขอรองเรียนหรือเบาะแส 

ขอมูลที่เก่ียวของกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแสมานั้น ตองมีความชัดเจนและสามารถนําไป

สืบหาขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนตอไปได 

ขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงถือเปนความลับ บุคคลที่เก่ียวของจะไดรับความคุมครองสิทธิ

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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http://www.intranet.com/TAE 

5663 
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จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอตานการ

คอรรัปชั่นหรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯหรือการกระทําที่ผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของ

ชื่อเสียงของบริษัทฯ 

ไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทําผิด โดยจะ

เก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับ

หลักฐานไวเปนความลับ หามเปดเผย เวนแตเปน

ไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใดและบริษัทฯ

ติงาน โดยมิใหถือวาการแจงเบาะแส

หรือขอเรียกรอง มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ  

ขอมูลที่เก่ียวของกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแสมานั้น ตองมีความชัดเจนและสามารถนําไป   

ขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงถือเปนความลับ บุคคลที่เก่ียวของจะไดรับความคุมครองสิทธิ



(ค) บริษัทฯมีขั้นตอนตรวจสอบหาขอเท็จจริงและตอบกลับไปยังผูรองรียนหรือแจงเบาะแ

ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ ขอเท็จจริงเปนกรณีไป

(5)   หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบหาขอเท็จจริง

กรณีรองเรียนเรื่องทั่วไป

ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส

      หนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

       ฝายทรัพยากรบุคคลรับเรื่องรองเรียนหรือ

       แจงเบาะแสเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร

       หลักฐานทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบ 

       หาขอเท็จจริง 

      แตงตั้งคณะทํางานสอบสวนซึ่งจะดําเนินการ

      ตามคําสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร

      กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือหนวยงาน

      ตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา

      คณะทํางานสอบสวนเปนผูตรวจสอบการ

      ปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียน

      ผานชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสและ

      รับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้ง

      เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

      ฝายกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบวาการกระทําตาม

      ที่รองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นผิดกฎหมาย

      หรือไม 
 

(6)  ขั้นตอนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง

(ก) ขั้นตอนลงทะเบียนรับเรื่อง

ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่ไดรับ

ตรวจสอบตามแตกรณ ี

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บริษัทฯมีขั้นตอนตรวจสอบหาขอเท็จจริงและตอบกลับไปยังผูรองรียนหรือแจงเบาะแ

ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ ขอเท็จจริงเปนกรณีไป 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบหาขอเท็จจริง  

กรณีรองเรียนเรื่องทั่วไป กรณีแจงเบาะแสทุจริตคอรรัปชั่น

หรือแจงเบาะแส  ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส

รองเรียนหรือแจงเบาะแส  

รับเรื่องรองเรียนหรือ 

แจงเบาะแสเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร 

หลักฐานทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบ  

       หนวยงานรับเรื่องรองเรียน

       ฝายตรวจสอบรับเรื่องรองเรียนหรือ

       แจงเบาะแสท่ีไดรับผานประธานกรรมการ

       ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐาน

       ทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง      

สอบสวนซึ่งจะดําเนินการ 

ตามคําสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร 

       แตงตั้งคณะทํางานสอบสวนซึ่งจะดําเนินการ

       ตามคําสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือหนวยงาน 

ตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา 

       กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรื

       ตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา

เปนผูตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียน 

ผานชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสและ 

รับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้ง 

เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

       คณะทํางานสอบสวนเปนผูตรวจสอบการ

       ปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียน

       ผานชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสและ

       รับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้ง

       เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภา

เพ่ือตรวจสอบวาการกระทําตาม 

ที่รองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นผิดกฎหมาย 

      ฝายกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบวาการกระทําตาม

      ที่รองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นผิดกฎหมาย

      หรือไม 

ขั้นตอนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง

ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน  ฝายทรัพยากรบุคคลหรือฝายตรวจสอบ

ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่ไดรับจากชองทางที่บริษัทฯกําหนดไวหรือ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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บริษัทฯมีขั้นตอนตรวจสอบหาขอเท็จจริงและตอบกลับไปยังผูรองรียนหรือแจงเบาะแสใน

กรณีแจงเบาะแสทุจริตคอรรัปชั่น 

หรือแจงเบาะแส 

หนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส  

รับเรื่องรองเรียนหรือ 

ประธานกรรมการ 

เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐาน 

ทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง      

สอบสวนซึ่งจะดําเนินการ 

ตามคําสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือหนวยงาน 

ตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา 

เปนผูตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียน 

ผานชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสและ 

รับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้ง 

เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

เพ่ือตรวจสอบวาการกระทําตาม 

ที่รองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นผิดกฎหมาย 

ขั้นตอนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง 

หรือฝายตรวจสอบดําเนินการ

ชองทางที่บริษัทฯกําหนดไวหรือประธานกรรมการ



(ข) การแตงตั้งคณะทํางานสอบสวน 

เจาหนาที่บริหารเพ่ือแตงตั้งคณะทํางานสอบสวน 

ใหประธานกรรมการตรวจสอบแจงเรื่องโดยตรงตอประธานเจ

(ค) คณะทํางานสอบสวนดําเนิ

หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เก่ียวของเพ่ือสรุปผล จากนั้น จัดทํารายงานสรุปผลเสนอประธานเจาหนาที่บริหาร

เพ่ือพิจารณาและสั่งการและเสนอตอประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 

ดําเนินการสอบสวน ในกรณีที่มีความจําเปน

สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน  

(ง) รายงานสรุปผลการดําเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียนเม่ือคณะทํางาน

สอบสวนดําเนินการตามคําสั่งการแลวเสร็จ

ผลใหผูรองเรียนทราบ 

(จ) การควบคุมและติดตามผล  ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของ

หนวยงานที่เกี่ยวของวาสอดคลองและเปนไปตามข้ัตอนการปฏิบัติงานใหมที่กําหนดหรือสั่งการหรือไม 

รายงานผลตอประธานเจาหนาที่บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบตอไป

(ฉ) ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอรองเรียนให

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา

(7)  มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย

ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง

ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกัน

มิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผู

ของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป

(8)  การรองเรียนหรือแจงเบาะแส

ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือ

หรือรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทําการ

ดังกลาวทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

การแตงตั้งคณะทํางานสอบสวน หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส

เจาหนาที่บริหารเพ่ือแตงตั้งคณะทํางานสอบสวน (เวนแตฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา 

ใหประธานกรรมการตรวจสอบแจงเรื่องโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร)  

คณะทํางานสอบสวนดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสาร 

หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เก่ียวของเพ่ือสรุปผล จากนั้น จัดทํารายงานสรุปผลเสนอประธานเจาหนาที่บริหาร

เพ่ือพิจารณาและสั่งการและเสนอตอประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 15 

ความจําเปนตองสั่งพักงานพนักงานเพ่ือทําการสอบสวนขอเท็จจริง ใหกระทําการ

 

รายงานสรุปผลการดําเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียนเม่ือคณะทํางาน

สอบสวนดําเนินการตามคําสั่งการแลวเสร็จ  ใหหนวยงานท่ีรับเรื่องรองเรียนตามแตกรณีดําเนินการแจงตอบกลับ

การควบคุมและติดตามผล  ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของ

หนวยงานที่เกี่ยวของวาสอดคลองและเปนไปตามข้ัตอนการปฏิบัติงานใหมที่กําหนดหรือสั่งการหรือไม 

รายงานผลตอประธานเจาหนาที่บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบตอไป 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอรองเรียนให

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาตอไป 

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย 

ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง

ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกัน

มิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุและผล

ของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป 

การรองเรียนหรือแจงเบาะแสเท็จหรือโดยไมสุจริต 

ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสเท็จหรือโดยไมสุจริต

หรือรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทําการ

ดังกลาวทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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หรือเบาะแสแจงเรื่องตอประธาน

เวนแตฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา 

นการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสาร 

หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เก่ียวของเพ่ือสรุปผล จากนั้น จัดทํารายงานสรุปผลเสนอประธานเจาหนาที่บริหาร

15 วัน นับจากวันท่ีสั่งการให

เพ่ือทําการสอบสวนขอเท็จจริง ใหกระทําการ

รายงานสรุปผลการดําเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียนเม่ือคณะทํางาน

านท่ีรับเรื่องรองเรียนตามแตกรณีดําเนินการแจงตอบกลับ

การควบคุมและติดตามผล  ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของ

หนวยงานที่เกี่ยวของวาสอดคลองและเปนไปตามข้ัตอนการปฏิบัติงานใหมที่กําหนดหรือสั่งการหรือไม ทั้งนี้ตอง

 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอรองเรียนให

ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง

ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกัน

ถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุและผล

แจงเบาะแสเท็จหรือโดยไมสุจริต หากผูแจงเบาะแส

หรือรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทําการ

ดังกลาวทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว 



สวนที่ 2 หลักการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน 

ดําเนินงานท่ีโปรงใส (TRANSPARENCY) 

ผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เก่ียวของ (STAKEHOLDERS) 

ในระยะยาวเพ่ือใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

หลักการกํากับดูแลกิจการ 

  หลักการกํากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ 

ผูบริหาร พนักงาน และผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม ซึ่ง

การกํากับดูแลกิจการเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้

(1) ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่และ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจนเปนที่เชื่อถือและ

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

(2) ดําเนินการใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ

ดําเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

(3) ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดําเนินงานและแสดงฐานะที่แทจริง

รวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการปองกันและจัดการความเ

เหมาะสม 

(4) ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบอยางมีเหตุมีผล โดยยึดถือ

ประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง 

(5) ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกอันดีงามใหผูบริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตยสุจริต 

มีวินัยและมีความสํานึกในหนาที่

ไปสูสิ่งท่ีดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

(6) มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ

รับฟงความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพ่ื

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

หลักการกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

GOVERNANCE) โ ดยยึ ดหลั กคว ามยุ ติ ธ ร รมและซื่ อสั ตย สุ จ ริ ต

มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหนาที่ 

(TRANSPARENCY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนที่เชื่อถือของ

(STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคณุคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมกัน

ในระยะยาวเพ่ือใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

หลักการกํากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานใน

การกํากับดูแลกิจการเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้

ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่และ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจนเปนที่เชื่อถือและ

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

ดําเนินการใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถวงดุลอํานาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการ

ดําเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดําเนินงานและแสดงฐานะที่แทจริง

รวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการปองกันและจัดการความเ

ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบอยางมีเหตุมีผล โดยยึดถือ

ประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง  

ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกอันดีงามใหผูบริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตยสุจริต 

มีวินัยและมีความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบของตนและตอทีมงานพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยน

ไปสูสิ่งท่ีดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ

รับฟงความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพ่ือพัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โ ดยยึ ดหลั กคว ามยุ ติ ธ ร รมและซื่ อสั ตย สุ จ ริ ต  (FAIRNESS AND 

กในหนาที่ (RESPONSIBILITY) มีการ

สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนที่เชื่อถือของ     

มุงมั่นที่จะสรางคณุคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมกัน

หลักการกํากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานใน

การกํากับดูแลกิจการเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจนเปนที่เชื่อถือและ

ดําเนินการใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

วงดุลอํานาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการ

ดําเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดําเนินงานและแสดงฐานะที่แทจริง

รวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการปองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบอยางมีเหตุมีผล โดยยึดถือ

ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกอันดีงามใหผูบริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตยสุจริต 

และความรับผิดชอบของตนและตอทีมงานพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยน

มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ

อพัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ 



(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมท้ั

ปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน 

และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีชองทางแจงเบาะแสหรือ

ขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่

ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดําเนินการโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอชุมชน

สังคมโดยสวนรวมและคํานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมี

สวนรวมในการสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม

ตามสถานภาพของบริษัทฯ

(9) ดําเนินการใหมีมาตรการปองกันผูหนึ่งผูใดใชขอมูลภายในเพ่ือนําไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ

(10) กําหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตหรือมีการ

ปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสี

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพ่ือจะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผูถือหุน 

  บริษัทฯ ใหความสําคัญ

อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมาย

กําหนดและสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับ เชน การเขารวมประชุมผูถือ

แตงตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนเปนรายป การไดรับขาวสารขอมูลของ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว ดังตอไปนี้

   1.1 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน

(1.1.1) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน

สิทธิและสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ตามที่กฎหมายกําหนด

(1.1.2) บริษัทฯ จัดใหมีเว็บไซต

ไตรมาส งบการเงิน

เชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุมและแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้ง

สถานที่ประชุมวาระการประชุมและขอมูลประกอบการตัดสินใจในแตละวาระ แบบฟอรม

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมท้ังสิทธิของผูมีสวนไดเสียและ

บัติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน 

และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีชองทางแจงเบาะแสหรือ

ขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่

ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

รโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอชุมชน

สังคมโดยสวนรวมและคํานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมี

สวนรวมในการสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม

ถานภาพของบริษัทฯ 

ดําเนินการใหมีมาตรการปองกันผูหนึ่งผูใดใชขอมูลภายในเพ่ือนําไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ

กําหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตหรือมีการ

ปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสี

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพ่ือจะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการ 

ใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน

อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมาย

และสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับ เชน การเขารวมประชุมผูถือหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ 

แตงตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนเปนรายป การไดรับขาวสารขอมูลของ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว ดังตอไปนี ้

แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน  

ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน

และสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการตามขั้นตอนการประชุมอยางถูกตอง

ตามที่กฎหมายกําหนด 

บริษัทฯ จัดใหมีเว็บไซตเพ่ือเสนอขอมูลที่สําคัญ ขาวสารตางๆ เชน รายงาน

งบการเงินประจําป และรายงานประจําป(แบบ 56-1 One Report

เชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุมและแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้ง

สถานที่ประชุมวาระการประชุมและขอมูลประกอบการตัดสินใจในแตละวาระ แบบฟอรม

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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งสิทธิของผูมีสวนไดเสียและ

บัติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ

และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีชองทางแจงเบาะแสหรือ      

ขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที ่   

รโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอชุมชน

สังคมโดยสวนรวมและคํานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปม ี   

สวนรวมในการสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม

ดําเนินการใหมีมาตรการปองกันผูหนึ่งผูใดใชขอมูลภายในเพ่ือนําไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ 

กําหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตหรือมีการ

ปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงิน

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพ่ือจะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

ทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไมกระทําการใดๆ       

อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมาย

หุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ การ

แตงตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนเปนรายป การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ เปนตน ดังนั้น 

ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน การปกปอง

ดําเนินการตามขั้นตอนการประชุมอยางถูกตอง

เพ่ือเสนอขอมูลที่สําคัญ ขาวสารตางๆ เชน รายงานงบการเงินประจํา   

1 One Report) รวมท้ังหนังสือ

เชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุมและแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้ง

สถานที่ประชุมวาระการประชุมและขอมูลประกอบการตัดสินใจในแตละวาระ แบบฟอรม



หนังสือมอบฉันทะและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุมพรอมทั้งข้ันตอนการออกเสียงลงมติใน

ที่ประชุมอยางครบถวน

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 

ศึกษาและพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ

(1.1.3) บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมตั้งอยูใจกลาง

เมือง สามารถเดินทางไดโดยงาย 

ดําเนินการประชุมอยางเหมาะสม

(1.1.4) ระบุขอมูล วัน เวลา สถานที่ ขั้

มีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือ

หุนหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

(1.1.5) บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอ

ผูถือหุนทุกครั้ง เวนแตจะมีภารกิจที่สําคัญทําใหไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได โดย

ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันใน

การแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวนไว

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

(1.1.6) บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมลวงหนาไดประมาณ

สามสิบวันกอนการประชุม โดยสงผานทางเว็บไซตหรือโทรสารของบริษัทฯ

(1.1.7) บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน 

ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

(1.1.8) ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

ลวงหนา โดยบริษัทฯ

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการ

ประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนา โดยเปดรับเรื่องกอนการประชุม

ผูถือหุนตั้งแตวันที่ 

ลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร

ทางเว็บไซต เพ่ือแจงในเบื้องตน

 โดยสงทางไปรษณียมาที่

เลขานุการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

888/114 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

หนังสือมอบฉันทะและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุมพรอมทั้งข้ันตอนการออกเสียงลงมติใน

อยางครบถวนซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร

ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 30 วันกอนการประชุม 

ศึกษาและพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ 

บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมตั้งอยูใจกลาง

สามารถเดินทางไดโดยงาย เพ่ือความสะดวกแกผูถือหุนในการเดินทาง และจัดใหมีเวลา

ดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมเพียงพอ  

ระบุขอมูล วัน เวลา สถานที่ ขั้นตอนและวาระการประชุมผูถือหุนเปนเรื่องๆไวอยางชัดเจน โดย

มีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือ

หุนหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ และผูบริหาร เขารวมประชุม

ผูถือหุนทุกครั้ง เวนแตจะมีภารกิจที่สําคัญทําใหไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได โดย

ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันใน

การแสดงความคิดเห็นและซักถาม ขอสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ไดจดบันทึกประเด็นขอซักถาม หรือ

ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวนไวในรายงานการประชุมและ

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมลวงหนาไดประมาณ

นการประชุม โดยสงผานทางเว็บไซตหรือโทรสารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน 

ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมต่ํากวารอยละ 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการ

ผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนา โดยเปดรับเรื่องกอนการประชุม

ผูถือหุนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป โดยผูถือหุนจะตองเสนอเรื่องเปน

ลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัท

เพ่ือแจงในเบื้องตน แลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัท

โดยสงทางไปรษณียมาที่  

เลขานุการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

114 ชั้น 11 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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หนังสือมอบฉันทะและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุมพรอมทั้งข้ันตอนการออกเสียงลงมติใน

ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร

วันกอนการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลา

บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมตั้งอยูใจกลาง

เพ่ือความสะดวกแกผูถือหุนในการเดินทาง และจัดใหมีเวลา

ตอนและวาระการประชุมผูถือหุนเปนเรื่องๆไวอยางชัดเจน โดย

มีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือ

นุกรรมการ และผูบริหาร เขารวมประชุม         

ผูถือหุนทุกครั้ง เวนแตจะมีภารกิจที่สําคัญทําใหไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได โดย

ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันใน

ย ซึ่งบริษัทฯ ไดจดบันทึกประเด็นขอซักถาม หรือ

ในรายงานการประชุมและ

บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมลวงหนาไดประมาณ

นการประชุม โดยสงผานทางเว็บไซตหรือโทรสารของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist)       

ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมต่ํากวารอยละ 1 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการ

ผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนา โดยเปดรับเรื่องกอนการประชุม

ธันวาคม ของทุกป โดยผูถือหุนจะตองเสนอเรื่องเปน

มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือสงผาน

แลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ  



 สงทาง E

โทรศพัท

 http://www.thaiagroenergy.com/contactus

ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน

กรรมการรายใหมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ กําหนดและแจงใหทราบลวงหนาแลวเทานั้น

(1.1.9) เชิญผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

พยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนและเปดเผยไว

ในรายงานการประชุมผูถือหุน 

(1.1.10) ใหดํารงสัดสวนของผูถือหุน

นอยกวารอยละ 

ซึ่งบริษัทฯ จัดทําขึ้นจากรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฎ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนหรือวันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

(1.1.11) แจงมติที่ประชุมผู

ละวาระ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป

(1.1.12) ใหจัดทํารายงานการป

ที่เก่ียวของภายใน 

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

  บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

และเปนธรรม รวมทั้งไดมีมาตรการปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ

เทาเทียมกันไว ดังนี ้

        2.1  แนวปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเท

(2.1.1) บริษัทฯ อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทั้งการเขารวมประชุม การไดรับ

สารสนเทศและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือ

เชิญประชุมโดยระบุความเห็นของคณะกรรมการ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละ

วาระ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 

ตามกฎหมายพรอมทั้งโฆษณาคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพไมนอยกวา 

กอน วันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาขอมูลตางๆ ไดอยาง

ละเอียด   ถี่ถวนสําหรับการเขารวมประชุมและการลงมติในแตละครั้งรวมทั้งเผยแพรขอมูล

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 
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ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน และการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปน

กรรมการรายใหมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ กําหนดและแจงใหทราบลวงหนาแลวเทานั้น

เชิญผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุน บุคคลที่มีความเปนอิสระ ทําหนาที่เปนสักขี

พยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนและเปดเผยไว

ในรายงานการประชุมผูถือหุน  

ใหดํารงสัดสวนของผูถือหุนรายยอย (Free Float) ไมนอยกวา 150 

อยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลวโดยพิจารณาจากรายงานการกระจายหุน 

จัดทําขึ้นจากรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฎ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนหรือวันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

แจงมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียงในแต

ละวาระ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป

ใหจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทฯ และจัดสงใหแกหนวยงาน

ที่เก่ียวของภายใน 14 วันนับแตวันประชุม  

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

รวมทั้งไดมีมาตรการปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง

แนวปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทั้งการเขารวมประชุม การไดรับ

สารสนเทศและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือ

เชิญประชุมโดยระบุความเห็นของคณะกรรมการ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละ

หุนลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 15-30 วัน ซึ่งเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไว

ตามกฎหมายพรอมทั้งโฆษณาคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพไมนอยกวา 

วันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาขอมูลตางๆ ไดอยาง

ถวนสําหรับการเขารวมประชุมและการลงมติในแตละครั้งรวมทั้งเผยแพรขอมูล

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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และการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปน

กรรมการรายใหมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ กําหนดและแจงใหทราบลวงหนาแลวเทานั้น 

หรือ ผูถือหุน บุคคลที่มีความเปนอิสระ ทําหนาที่เปนสักขี

พยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนและเปดเผยไว

150 รายและถือหุนรวมกันไม

ของทุนชําระแลวโดยพิจารณาจากรายงานการกระจายหุน (Free Float)

จัดทําขึ้นจากรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฎ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนหรือวันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

ถือหุนพรอมระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียงในแต

ละวาระ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป 

บริษัทฯ และจัดสงใหแกหนวยงาน           

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐานทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

รวมทั้งไดมีมาตรการปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหา

ไดกําหนดแนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง   

บริษัทฯ อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทั้งการเขารวมประชุม การไดรับ

สารสนเทศและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือ

เชิญประชุมโดยระบุความเห็นของคณะกรรมการ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละ

วัน ซึ่งเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไว

ตามกฎหมายพรอมทั้งโฆษณาคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วัน

วันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาขอมูลตางๆ ไดอยาง

ถวนสําหรับการเขารวมประชุมและการลงมติในแตละครั้งรวมทั้งเผยแพรขอมูล



ตางๆ เชนเดียวกับที่บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ กอนการประชุมลวงหนา 

30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว

(2.1.2) อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไม

หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกใชไดพรอมทั้ง

แนบหลักเกณฑ การแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุน

สามารถจัดเตรียมไดถูกตองและไมเกิดปญหาใ

สามารถดาวนโหลด

(2.1.3) บริษัทฯ ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลของบริษัทฯ และการเขาประชุม

ผูถือหุน เชน ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิ

วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจํากัด

สิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน

(2.1.4) ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง หุนประ

สิทธิออกเสียงเทาเทียมกันเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2.1.5) บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน

แตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนากอนการประชุม โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวลวงหนาอยางชัดเจน 

และแจงใหผูถือ

ขอมูลของ ต.ล.ท

(2.1.6) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเปน

ผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ 

ใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในการเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน โดยจะระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระผูรับ

มอบอํานาจไวในหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพรอมกับหนังสือเชิญปร

(2.1.7) ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเพ่ือสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนน

เสียงในวาระที่สําคัญ และการเลือกตั้งกรรมการ โดยใชวิธีเลือกกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อ

ความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง

(2.1.8) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการประ

ประชุมและไมมีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกเหนือจาก

ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมเพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุนท่ีไมไดเขารวมประชุม 

กรณีจําเปนเพ่ือประโยชน

เก่ียวของอยางเครงครัด

(2.1.9) บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ตางๆ เชนเดียวกับที่บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ กอนการประชุมลวงหนา 

วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกใชไดพรอมทั้ง

แนบหลักเกณฑ การแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุน

สามารถจัดเตรียมไดถูกตองและไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุม นอกจากนี้

สามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะไดจากเวบ็ไซตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลของบริษัทฯ และการเขาประชุม

ผูถือหุน เชน ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่ม

วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจํากัด

สิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน 

ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง หุนประ

สิทธิออกเสียงเทาเทียมกันเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน

แตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนากอนการประชุม โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวลวงหนาอยางชัดเจน 

และแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดยผานชองทางระบบเผยแพร

ท. และบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเปน

ผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดเพ่ิมทางเลือกใหกับผูถือหุน

ใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในการเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน โดยจะระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระผูรับ

มอบอํานาจไวในหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมดวย

ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเพ่ือสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนน

เสียงในวาระที่สําคัญ และการเลือกตั้งกรรมการ โดยใชวิธีเลือกกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อ

ความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมผูถือหุนโดยเรียงตามวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญ

ประชุมและไมมีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกเหนือจาก

ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมเพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุนท่ีไมไดเขารวมประชุม 

กรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และไดปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายท่ี

เก่ียวของอยางเครงครัด 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

                

 

12 

ตางๆ เชนเดียวกับที่บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ กอนการประชุมลวงหนา 

สามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยบริษัทฯ จะจัดสง

หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกใชไดพรอมทั้ง

แนบหลักเกณฑ การแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุน

นการเขารวมประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนยัง

ของบริษัทฯ อีกชองทางหนึ่ง 

บริษัทฯ ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลของบริษัทฯ และการเขาประชุม         

มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่ม

วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจํากัด

ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง หุนประเภทเดียวกันมี

บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอ

แตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนากอนการประชุม โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวลวงหนาอยางชัดเจน 

หุนทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดยผานชองทางระบบเผยแพร

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเปน      

ไดเพ่ิมทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยการเสนอ

ใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในการเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน โดยจะระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระผูรับ

ะชุมดวย 

ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเพ่ือสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนน

เสียงในวาระที่สําคัญ และการเลือกตั้งกรรมการ โดยใชวิธีเลือกกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อ

ชุมผูถือหุนโดยเรียงตามวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญ

ประชุมและไมมีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกเหนือจาก

ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมเพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุนท่ีไมไดเขารวมประชุม เวนแตใน

และไดปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายท่ี

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอ



สาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตน

และพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดขอหามตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว บริษัทฯ จะดําเนินการ

ตามกฎหมายและลงโทษต

(2.1.10) บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารใหที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม

(2.1.11) บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันการ

บริษัทฯ ที่ยังไมได

(ก) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ

หลักทรัพยในบริษัทฯ 

หลักทรัพยแทน

ก.ล.ต. และแจงใหทราบถึงบทล

“ผูบริหาร”

ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่

เทียบเทา 

(ข) ในกรณีที่กรรมการและ

คณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทราบ

ลวงหนาอยางนอย 

(ค) หามไมใหกรรมการ ผูบริห

เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของและหาม

ไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงหนึ่งเดอืนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร

ตอสาธารณชน

(ง) หามมิใหกรรมการ 

เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไป

ใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตนและ

ขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทฯ จ

ความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องท่ีเกิดขึ้นเปนแตละรายแตละกรณีๆ  ไป

(จ) ในกรณีที่กรรมการ

ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี้

- ตัดเงินเดือนหรือคาต

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

สาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตน  ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย หากบริษัทฯ พบวา กรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดขอหามตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว บริษัทฯ จะดําเนินการ

ตามกฎหมายและลงโทษตอผูกระทําความผิด 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารใหที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันการ

ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและบุคคลอ่ืน

ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงา

หลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภ

หลักทรัพยแทน ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก

และแจงใหทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลั

” หมายถึง ผูบริหารตามบทนิยามขางทายนี้ และใหหมายความรวมถึงผูดํารง

ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือ

 

ในกรณีที่กรรมการและผูบริหาร จะทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงตอ

คณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทราบ

ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการซื้อขาย 

หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ 

เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของและหาม

ไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงหนึ่งเดอืนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร

ตอสาธารณชน 

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได

เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไป

ใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตนและ/หรือเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝน

ขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทํา

ความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องท่ีเกิดขึ้นเปนแตละรายแตละกรณีๆ  ไป

ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทําผิดอันเปน

ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี้

ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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สาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือ

ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย หากบริษัทฯ พบวา กรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดขอหามตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว บริษัทฯ จะดําเนินการ

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารใหที่

ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของ           

ชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและบุคคลอ่ืน ดังนี้ 

าระหนาที่ในการรายงานการถือครอง

รที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือ

ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน 

หลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย  

และใหหมายความรวมถึงผูดํารง

เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือ

จะทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงตอ

คณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทราบ

และพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ 

เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของและหาม

ไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงหนึ่งเดอืนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร

และพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได

เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไป

หรือเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝน

ะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทํา

ความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องท่ีเกิดขึ้นเปนแตละรายแตละกรณีๆ  ไป 

หรือพนักงานของบริษัทฯกระทําผิดอันเปน

ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดําเนินการ

ลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี ้



- ใหออก 

ถือวาจงใจกอใหเกิด

ถือหุนของบริษัทฯ

- แจงการกระทําความผิดต

คณะกรรมการกํากับหลักท

- แจงความดําเนินคดีตอ

- ดําเนินการอ่ืนใดตามมติ

(ฉ) บริษัทฯ คาดหมายให

รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการ

บริษัทฯ ไปใช เ พ่ือประโยชนส

ผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบั

ในของบริษัทฯ

      2.2 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการอนุมัติรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนอันไดแก

รายการที่เก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเพื่อให

เปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต

(2.2.1) หามกรรมการ ผูบริหาร

กิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เก่ียวโยง

กันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

          หากมีความจําเปนในก

ไดรับการอนุมัติรายการ

(2.2.2) บุคคลท่ีมีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการ

ที่เก่ียวของกับตนได

(2.2.3) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ

(2.2.4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว

ตรวจสอบ  ไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด

ใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ

กลั่นกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและหรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

 ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนั

ถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ

ของบริษัทฯ 

แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

แจงความดําเนินคดีตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 

ดําเนินการอ่ืนใดตามมตขิองคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุ

บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ 

รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการ

ไปใช เ พ่ือประโยชนสวนตน ตอผูบังคับบัญชา โดยให ถือเปนหนาที่ของ

ผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา

ในของบริษัทฯ ไปใช เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามหลักการท่ีกําหนดอยางถูกตอง

แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการอนุมัติรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไดกําหนดมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนอันไดแก

เก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเพื่อให

และ ต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ ดังนี ้

หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เก่ียวโยง

กันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

หากมีความจําเปนในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตอง

ไดรับการอนุมัติรายการตามเกณฑในขอ (2) – (4) ดังตอไปนี้ 

บุคคลท่ีมีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการ

ที่เก่ียวของกับตนได  

การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว

ไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด

ใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

กลั่นกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและหรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดย    

หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผู

ระเทศไทย และ/หรือสํานักงาน

หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ 

รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนําขอมูลภายในของ    

ตอผูบังคับบัญชา โดยให ถือเปนหนาที่ของ

งคับบัญชาในการนําขอมูลภาย 

เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามหลักการท่ีกําหนดอยางถูกตอง 

ไดกําหนดมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนอันไดแก 

เก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเพื่อให

และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เก่ียวโยง

ารทํารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตอง

บุคคลท่ีมีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการ      

การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการ

ไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะตองจัด

 เพ่ือประกอบการพิจารณา

กลั่นกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและหรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



(ก) ในกรณี 

กระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ 

แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับ

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองนําขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทํารายการนั้น ทั้งนี้เปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(ข) บริษัทฯ 

ต.ล.ท. กําหนดรวมทั้งเปดเผยไวในรายงานประจําป 

      2.3 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย

  บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้

2.3.1 วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให

กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสีย

ที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยเพ่ือใหบริษัทฯ มีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลป

อาจจะนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยได

(2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให

กรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย

สุจริต (FIDUCIARY DUTIES)

เรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาว จึงเปนประโยชนตอการติดตามดูแล

ใหการทําหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารใหเปนไปตามหลักการดังกลาวขางตน

(3) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายว

บริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้

(ก) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนระหวางรอบปบัญชี

โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา 

กรรมการในสัญญานั้น 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ในกรณี รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึง

กระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ 

แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคา

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองนําขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทํารายการนั้น ทั้งนี้เปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 จะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก

กําหนดรวมทั้งเปดเผยไวในรายงานประจําป (แบบ 56

แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให

กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสีย

ที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยเพ่ือใหบริษัทฯ มีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลป

อาจจะนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยได

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให

กรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย

FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งตองตัดสินใจโดยไมมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมใน

เรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาว จึงเปนประโยชนตอการติดตามดูแล

ใหการทําหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารใหเปนไปตามหลักการดังกลาวขางตน

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกําหนดใหกรรมการแจงให

บริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาเมื่อมีกรณีดังตอไปนี ้

มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนระหวางรอบปบัญชี

โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูสัญญาและสวนไดเสียของ

กรรมการในสัญญานั้น (ถามี) 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึง

กระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ 

สนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคา

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองนําขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทํารายการนั้น ทั้งนี้เปนไป

ดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และ 

56-1 One Report) ดวย 

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหารและ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี ้

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให

กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล

ที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยเพ่ือใหบริษัทฯ มีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ

อาจจะนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยได 

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให

กรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย

ซึ่งตองตัดสินใจโดยไมมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมใน

เรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาว จึงเปนประโยชนตอการติดตามดูแล

ใหการทําหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารใหเปนไปตามหลักการดังกลาวขางตน 

าดวยบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกําหนดใหกรรมการแจงให

มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ทําข้ึนระหวางรอบปบัญชี

ชื่อของคูสัญญาและสวนไดเสียของ



(ข) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัท

ในระหวางรอบปบัญชี 

2.3.2  การรายงานมีสวนไดเสีย

(1) ใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมี

ที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยโดยใหแจงตอเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอรมที่บริษัทฯ กําหนดดังนี้

(ก) การรายงานครั้งแรกใหแจงภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ประกาศของบริ

บังคับหรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร 

ในกรณทีี่เปนการแตงตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใชบังคับแลว

(ข) การรายงานการเปลี่ย

สามวันทําการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการสวนไดเสียที่แจงดังกลาว

(2) ใหเลขานุการบริษัทฯ จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผู

บริษัทฯ ตาม (1

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรา

การมีสวนไดเสียท่ีกรรมการแล

ประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงคขางตน

(3) บริษัทฯ จะตองเปดเผยรายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมกา

(1) ขางตนไวรายงาน

บทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหเปดเผยเทานั้น

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

  บริษัทฯ ใหความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

เก่ียวของไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ

กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในการสรางความมั่นคงที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

      3.1 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

(3.1.1) บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบของ

เผยแพรไวในรายงานประจําป 

แนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน 

และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ 

สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมกระทําการใดๆ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ในระหวางรอบปบัญชี (ถามี) 

การรายงานมีสวนไดเสีย 

ใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล

ที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยโดยใหแจงตอเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอรมที่บริษัทฯ กําหนดดังนี้

การรายงานครั้งแรกใหแจงภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ประกาศของบริ

บังคับหรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร 

ในกรณทีี่เปนการแตงตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใชบังคับแลว

การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม 

สามวันทําการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการสวนไดเสียที่แจงดังกลาว

ใหเลขานุการบริษัทฯ จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผู

1) ขางตน ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน

รนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น และใหเลขานุการบริษัทฯ

การมีสวนไดเสียท่ีกรรมการและผูบริหารแจงตอบริษัทฯ ตาม (1) เพ่ือใหบริษัทฯ ใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงคขางตน 

บริษัทฯ จะตองเปดเผยรายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารแจงตอบริษัทฯ ตาม 

ขางตนไวรายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มี

บทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหเปดเผยเทานั้น 

 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่

เก่ียวของไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ

กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในการสรางความมั่นคงที่ยั่งยืนของบริษัทฯ 

แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบของจริยธรรมทางธุรกิจ โดยแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและ

รายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือเปน

แนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน 

ผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ 

สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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และบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง

สวนไดเสียของตนหรือของบุคคล

ที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยโดยใหแจงตอเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอรมที่บริษัทฯ กําหนดดังนี ้

การรายงานครั้งแรกใหแจงภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช

บังคับหรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร 

ในกรณทีี่เปนการแตงตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใชบังคับแลว 

นแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (ก) ขางตน ใหแจงภายใน

สามวันทําการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการสวนไดเสียที่แจงดังกลาว 

ใหเลขานุการบริษัทฯ จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารที่แจงตอ

ขางตน ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน

ยงานนั้น และใหเลขานุการบริษัทฯเก็บรักษารายงาน

เพ่ือใหบริษัทฯ ใชเปนขอมูล

ะผูบริหารแจงตอบริษัทฯ ตาม 

บริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มี

ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่

เก่ียวของไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ 

ทางธุรกิจ โดยแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและ

และบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือเปน

แนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน 

ผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ 

ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น 



(3.1.2) บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

ที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนผานคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ

ชองทาง 

 สงทางไปรษณียมาที่

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 27/1 พหลโยธิน 

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

  ผานหนาเว็ปไซดของบริษัทฯ 

  ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ 

  ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมา

  สงทาง E-mail

Suphachai@thaiagroenergy.com

ไดโดยตรงโดยไมตองเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสหรือ

ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสดังกลาว แลว

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพ่ือพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย

คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปนกรณีๆ ไป

(3.1.3) บริษัทฯ ไดกําหนด

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพ่ือใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คํานึงถึงปจจัยดานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

(3.1.4) บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ 

ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรา 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

  บริษัทฯ ตองดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ี

ขอมูลทางการเงินตางๆ อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม

กันและนาเชื่อถือ 

      4.1 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

(4.1.1) บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสาร และเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

ที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนผานคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ

สงทางไปรษณียมาที่ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ผานหนาเว็ปไซดของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption

ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE

ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 092-299

mail padetpai@yahoo.com และ/หรอื

Suphachai@thaiagroenergy.com 

ไดโดยตรงโดยไมตองเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสหรือ ผูรองเรียนแตอยางใด 

ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสดังกลาว แลว

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพ่ือพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย

คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปนกรณีๆ ไป

บริษัทฯ ไดกําหนด นโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงาน

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพ่ือใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คํานึงถึงปจจัยดานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรา 89

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ตองดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มิใช

ขอมูลทางการเงินตางๆ อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม

แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

จัดใหมีชองทางการสื่อสาร และเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

                

 

17 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยเปดเผยขอมูล

ที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนผานคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสงผาน

http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption 

http://www.intranet.com/TAE 

299-5663 

ผูรองเรียนแตอยางใด เพ่ือใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสดังกลาว แลว

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพ่ือพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย

คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปนกรณีๆ ไป  

นโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงาน

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพ่ือใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คํานึงถึงปจจัยดานความ

เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

89/14 แหงพระราชบัญญัติ

ยวของกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มิใช

ขอมูลทางการเงินตางๆ อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม

จัดใหมีชองทางการสื่อสาร และเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 



(1) บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ และโปรงใสตามขอกําหนดของ ก

ชองทางตางๆ และบนเว็บไซตขอ

ขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกันและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยู

ตลอดเวลา

(2) บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูล

ถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการและผู

รายงานประจําป 

ต.ล.ท. 

(3) บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงาน

ทางการเงนิแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน

Report)  เปนประจําทุกป

(4) บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 

จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในรอบป

ที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ในเรื่องที่สําคัญ 

(4.1.2) บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ

กิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหและประชาชนทั่วไปผูสนใจ

ใหไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ดังนี้

(1) บริษัทฯ ไดมอบหมายให

ระดับสูงของบริษัทฯ เชน การประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง 

ดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหาร ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

และหนวยงานที่กํากับดูแล เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย

ดานตางๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธหรือแจงขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ

เก่ียวของกับบริษัทฯหรือที่เปนไปเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกดาน 

รวมถึงการรับขอเสนอแนะหรือประสานงานเพ่ือชี้แจงขอสงสัยตางๆ 

 โดยสงทางไปรษณียมาที่

 สงทาง 
โทรศพัท

 http://www.thaiagroenergy.com/contactus

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ และโปรงใสตามขอกําหนดของ ก

ชองทางตางๆ และบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูใช

ขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกันและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยู

ตลอดเวลา  

บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ เชน ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่

ถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

รายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ เปนตามขอกําหนดของ ก

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงาน

ทางการเงนิแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป 

เปนประจําทุกป 

บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 

จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในรอบป

ที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ในเรื่องที่สําคัญ (ถามี) 

ไดกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ

กิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหและประชาชนทั่วไปผูสนใจ

ใหไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ดังนี้ 

บริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบในการ

ระดับสูงของบริษัทฯ เชน การประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง 

ดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหาร ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

และหนวยงานที่กํากับดูแล เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย

านตางๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธหรือแจงขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ

เก่ียวของกับบริษัทฯหรือที่เปนไปเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกดาน 

รวมถึงการรับขอเสนอแนะหรือประสานงานเพ่ือชี้แจงขอสงสัยตางๆ 

โดยสงทางไปรษณียมาที่  

เลขานุการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน
888/114 ชั้น 11 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สงทาง E-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
โทรศพัท :   02-6273890-4   โทรสาร : 02-6273889 
http://www.thaiagroenergy.com/contactus 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ และโปรงใสตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ผาน

งบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูใช

ขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกันและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยู

น ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู

บริหาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ใน

ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงาน

รายงานประจําป (แบบ 56-1 One 

บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 

จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในรอบป   

 

ไดกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ

กิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหและประชาชนทั่วไปผูสนใจ

เปนผูรับผิดชอบในการดูแลการจัดประชุม

ระดับสูงของบริษัทฯ เชน การประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง 

ดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหาร ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

และหนวยงานที่กํากับดูแล เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย

านตางๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธหรือแจงขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆที่

เก่ียวของกับบริษัทฯหรือที่เปนไปเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกดาน 

รวมถึงการรับขอเสนอแนะหรือประสานงานเพ่ือชี้แจงขอสงสัยตางๆ โดยสามารถติดตอไดที่ 

มหาชน) 
อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต 

10330 

@thaiagroenergy.com 



(2) บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารตําแหนง 

สัมพันธ เพ่ือเปนตัวแทนบริษัทฯในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารและกิจกรรม

ตางๆ แกนักลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุนและผูที่สนใจทั่วไป

ขาวสื่อมวลชน เผยแพรกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิ

กิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ เพ่ือชี้แจงขอมูลและขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ ผูถือหุนและผูลงทุน

สามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศพัท 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการถือเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการกํากั

ไปดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระใน

การตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุน

     5.1 คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

    5.1.1 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการ

ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน

กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ

(2) องคประกอบของกรรมการต

กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย

การกํากับดูแลกิจการและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

จดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ 

(3) การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กําหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี

ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีจะแตงตั้งอยางเพียงพอ

การตัดสินใจของที่ประชุมผูถือหุน

(4) กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีก

ชัดเจนและโปรงใส

(5) การดํารงตําแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระ

จํานวนหนึ่งในสาม 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารตําแหนง ประธานเจาหนาที่ดานบริหาร ปฏิบัติหนาที่นักลงทุน

สัมพันธ เพ่ือเปนตัวแทนบริษัทฯในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารและกิจกรรม

แกนักลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุนและผูที่สนใจทั่วไป ใหไดรับขอมูลเชน การแถลง

ขาวสื่อมวลชน เผยแพรกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสําคัญ และการเขารวม

กิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ เพ่ือชี้แจงขอมูลและขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ ผูถือหุนและผูลงทุน

ติดตอไดที่หมายเลขโทรศพัท 02-6273890 – 94  โทรสาร 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการถือเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งบริษัทฯมีคณะกรรมการประกอบ

ไปดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระใน

การตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

สุจริต เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง

ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจํานวนไมต่ํากวา

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

องคประกอบของกรรมการตองมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย

การกํากับดูแลกิจการและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

จดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนด

การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กําหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี

ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีจะแตงตั้งอยางเพียงพอ

การตัดสินใจของที่ประชุมผูถือหุน 

กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดอยาง

ชัดเจนและโปรงใส ตามที่กําหนดไวในขอ 5.10  

การดํารงตําแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระ

จํานวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ดานบริหาร ปฏิบัติหนาที่นักลงทุน

สัมพันธ เพ่ือเปนตัวแทนบริษัทฯในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารและกิจกรรม

ใหไดรับขอมูลเชน การแถลง

จท่ีสําคัญ และการเขารวม

กิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ เพ่ือชี้แจงขอมูลและขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ ผูถือหุนและผูลงทุน

โทรสาร 02-6273889   

บดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งบริษัทฯมีคณะกรรมการประกอบ

ไปดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระใน

การตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง

ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

และมีกรรมการอิสระจํานวนไมต่ํากวา

องมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ    

กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและ

การกํากับดูแลกิจการและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท            

และตามที่กฎหมายกําหนด 

การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กําหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี

ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีจะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพ่ือประโยชนใน

ารที่คณะกรรมการกําหนดอยาง

การดํารงตําแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระ

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง      



จดทะเบียนบริษัทนั้น

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก

ตําแหนงกรรมการที่ออกตามวาระนั้น

บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด

(6) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

(ง) ที่ประชุม

(จ) ศาลมีคาํสั่งใหออก

(7) ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจําปทุกป

ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

หรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ

(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพ่ือใหมีหนาท่ีในการจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง

และสม่ําเสมอ

(9) มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ

กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหาร

กิจการประจํา

(10) เพ่ือใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

จดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใด

สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก

ตําแหนงกรรมการที่ออกตามวาระนั้น  อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ไดโดย

บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ

ตาย 

ลาออก 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

ศาลมีคาํสั่งใหออก 

ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจําปทุกป

ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

หรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพ่ือใหมีหนาท่ีในการจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง

และสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญใหกรร

มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก

กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหาร

กิจการประจํา 

เพ่ือใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไวดังนี้

(ก) กรรมการควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจํานวน

ดังตอไปนี้ 

 กรรมการที่เปนผูบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) 

DIRECTOR ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) 

กรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) 

ไมเกิน 6 บริษัท และ 

(ข) ในกรณทีี่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเปนตองดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและ

ผูเก่ียวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการดังกลาวไว

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใด

สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก

อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ไดโดย

บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  

ผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  

ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจําปทุกป เพ่ือให        

ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพ่ือใหมีหนาท่ีในการจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญใหกรรมการรับทราบ 

และประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก

กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหาร

เพ่ือใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการ

กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไวดังนี ้

กรรมการควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจํานวน

(EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME 

บริษัท 

EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ

(PROFESSIONAL DIRECTOR) ใหดํารงตําแหนงได

ในกรณทีี่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเปนตองดํารงตําแหนง

ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและ

ผลและผลตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการดังกลาวไว 



 

  5.1.2 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย

สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ที่สําคัญดังนี้

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน

กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือเพิ่มมูล

ผูถือหุน โดยมีเรื่องท่ีสําคัญดังตอไปนี้

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ในรายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) ดวย

(ค) ในการเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเรื่องการดํารงตําแหนงที่บริษัทอ่ืนของผูที่ไดรับ

การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแตละคนใหผูถือหุนพิจารณากอน

ลงคะแนนแตงตั้งดวย 

(ง) ผูบริหารระดับสูงที่จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทใน

เครือจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย

ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ที่สําคัญดังนี้

กําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน

กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแก

ผูถือหุน โดยมีเรื่องท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) กําหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯ ใหมีระบบการบริหารงานและ

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปภายใน 

เพ่ือใหฝายจัดการใชในการบริหารงานให เปนไปตามแผนงานและ

งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเปนแตละปๆ ไป

(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาด

ของกิจการท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไมรวมรายการที่ตองขอความเห็นชอบ

จากผูถือหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ต.ล.ท.) 

(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อ

ทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เปน

ระยะๆ 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

                

 

21 

ดวย 

ในการเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้นได

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเรื่องการดํารงตําแหนงที่บริษัทอ่ืนของผูที่ไดรับ

การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแตละคนใหผูถือหุนพิจารณากอน

ผูบริหารระดับสูงที่จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทใน

กคณะกรรมการกอน 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย

ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ที่สําคัญดังนี้ 

กําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน

กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและ

คาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแก     

กําหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯ ใหมีระบบการบริหารงานและ

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปภายใน 30 วันกอนวันสิ้นปทุกป

เ พ่ือใหฝายจัดการใชในการบริหารงานให เปนไปตามแผนงานและ

งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเปนแตละปๆ ไป 

อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาด

ของกิจการท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไมรวมรายการที่ตองขอความเห็นชอบ

จากผูถือหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อ

เพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เปน



(2) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รว

รับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยาง

สม่ําเสมอ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

(จ) จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัทฯ เพ่ือใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทําการตรวจสอบและรับรอง

ความถูกตองกอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไ

(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปน

กรณีๆ ไป เชน การจายเงินปนผล, การเพิ่มทุน, 

การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ

กิจการ เปนตน 

(ช) พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน

(MISSION) คานิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญและอาจจะมี

ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยาง

สม่ําเสมอ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

(ก) ประธานเจาหนาที่บริหารจะมอบหมายและกําหนดอํานาจหนาที่ให

หนวยงานและพนักงานในระดับตางๆ ที่ปฏิบัติงานอยูลดหลั่นกัน

ขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ระบบงานใหมีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ

เพ่ือใหมีการทํางานที่ประสานสอดคลองกันและบรรลุเปาหมายที่วางไว

อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(ข) ฝายจัดการจะจัดใหมีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุมยอย

หรือเฉพาะเรื่องเพ่ือใหรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหนา

ของโครงการที่ดําเนินการอยู รวมท้ังพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน (ถาม)ี เปนระยะๆ โดยสม่ําเสมอ 

(ค) ฝายจัดการไดออกคําสั่งกําหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สําคัญ เพ่ือให

พนักงานมีความเขาใจและใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานอยางมีระบบและ

ประสานสอดคลองกัน 

(ง) ฝายจัดการไดจัดใหหนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการทําแผนงานและ

งบประมาณประจําป โดยพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเขารวมประชุม

หารือเพื่อจัดทําแผนงานและงบประมาณของแตละฝายแลวนํามารวมกัน

เปนแผนงานและงบประมาณของท้ังบริษัทฯ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัทฯ เพ่ือใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทําการตรวจสอบและรับรอง

ความถูกตองกอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป 

พิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปน

 การลดทุน, การออกหุนกู, 

การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวม

พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน (VISION) พันธกิจ 

และเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญและอาจจะมี

ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน

พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

มทั้งสื่อสารบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยาง

ประธานเจาหนาที่บริหารจะมอบหมายและกําหนดอํานาจหนาที่ให

หนวยงานและพนักงานในระดับตางๆ ที่ปฏิบัติงานอยูลดหลั่นกันไปภายใน

ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโดยจัด

ระบบงานใหมีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ

เพ่ือใหมีการทํางานที่ประสานสอดคลองกันและบรรลุเปาหมายที่วางไว

อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ฝายจัดการจะจัดใหมีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุมยอย

หรือเฉพาะเรื่องเพ่ือใหรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหนา

ของโครงการที่ดําเนินการอยู รวมท้ังพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคในการ

หนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สําคัญ เพ่ือให

พนักงานมีความเขาใจและใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานอยางมีระบบและ

ฝายจัดการไดจัดใหหนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการทําแผนงานและ

งบประมาณประจําป โดยพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเขารวมประชุม

อจัดทําแผนงานและงบประมาณของแตละฝายแลวนํามารวมกัน

เปนแผนงานและงบประมาณของท้ังบริษัทฯ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน



(3) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม

การดําเนินงานในเรื่องตางๆ 

ระยะๆ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

และควบคุมคาใชจายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให

บรรลุนโยบาย แผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว

โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะเขารวมพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไปตามลําดับ และเม่ือนํา

แผนงานและงบประมาณไปใชในการปฏิบัติงานแลวก็จะมีการประเมินผล

เปนรายเดือนวาเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่วางไวหรือไม โดยจะมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแผนงานและงบประมาณใหสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 

(จ) คณะกรรมการไดจัดตั้งฝายตรวจสอบข้ึนภายในองคกรของบริษัทฯ เพื่อดูแล

และตรวจสอบใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบงานหรือตามมาตรการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนดขึ้นและเปนผูประสานงานตลอดจนสนับสนุนและ

ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(ฉ) คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑและ

ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบใน

การกํากับดูแลกิจการใหเปนที่นาเชื่อถือและเปนประโยชนตอทุกฝายที่

เก่ียวของ 

(ช) คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมีอํานาจหนาที่

ในการพิจารณาปญหาหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงใหต่ําที่สุด

(ซ) คณะกรรมการจะวาจางที่ปรึกษาหรือผูชํานาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง 

เชน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน เพ่ือใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการเปนครั้งคราว

ตามความจําเปนของเรื่องเปนกรณีๆ ไป 

(ฌ) คณะกรรมการไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ พรอมทีมงานเพื่อรับผิดชอบ

ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและผูถือหุน

และระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม

การดําเนินงานในเรื่องตางๆ อยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปน

ระยะๆ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

(ก) ประธานเจาหนาที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในแตละเดือนรวมทั้งรายงานผลการ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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และควบคุมคาใชจายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให

บรรลุนโยบาย แผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว

บริหารจะเขารวมพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไปตามลําดับ และเม่ือนํา

แผนงานและงบประมาณไปใชในการปฏิบัติงานแลวก็จะมีการประเมินผล

เปนรายเดือนวาเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่วางไวหรือไม โดยจะมี

ไขแผนงานและงบประมาณใหสอดคลอง

ตรวจสอบข้ึนภายในองคกรของบริษัทฯ เพื่อดูแล

และตรวจสอบใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบงานหรือตามมาตรการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนดขึ้นและเปนผูประสานงานตลอดจนสนับสนุนและ

ลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑและ

โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบใน

การกํากับดูแลกิจการใหเปนที่นาเชื่อถือและเปนประโยชนตอทุกฝายที่

งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมีอํานาจหนาที่

ในการพิจารณาปญหาหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงใหต่ําที่สุด 

คณะกรรมการจะวาจางที่ปรึกษาหรือผูชํานาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง 

กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน เพ่ือใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการเปนครั้งคราว

คณะกรรมการไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ พรอมทีมงานเพื่อรับผิดชอบ

ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย

จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบการ   

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม

อยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปน

(CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะตองรายงาน

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในแตละเดือนรวมทั้งรายงานผลการ



(4) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนครั้งคราวตามความจําเปนใ

ดําเนินกิจการ

(5) ตองตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

GOVERNANCE) 

INTEGRITY)

เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนท่ี

(STAKEHOLDERS) 

ยาวเพ่ือใหบริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิ

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับ

ของ ก.ล.ต

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุก

(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คน หรือบุคคลอ่ืนใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ

ควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอํานาจ

ไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจําเปนใ

อํานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อ

เห็นสมควร

การมอบอํานาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบ

อํานาจสามารถพิจารณาและอนุ มัติรายการท่ีมีสวนไดเสียหรือมีความขัด

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไ

รายเดือนตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

(ข) ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรายงานความคืบหนาโครงการลงทุ

รวมทั้งปญหาและอุปสรรค (ถามี) ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจํา

ทุกครั้งที่มีการประชุม 

(ค) ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรายงานคดีความที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เก่ียวของตางๆ 

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนระยะๆ อยูตลอดเวลา

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนครั้งคราวตามความจําเปนใ

ดําเนินกิจการ 

ตองตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต

INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) 

เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนท่ีเชื่อถือของผู มีสวนได เสียทุกฝายที่ เกี่ยวของ 

(STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะ

ยาวเพ่ือใหบริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิ

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับ

ต. และหรือ ต.ล.ท. เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ 

คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คน หรือบุคคลอ่ืนใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ

ควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอํานาจ

ไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี

อํานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อ

เห็นสมควร 

การมอบอํานาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบ

อํานาจสามารถพิจารณาและอนุ มัติรายการท่ีมีสวนไดเสียหรือมีความขัด

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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ปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไวเปน

ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรายงานความคืบหนาโครงการลงทุนตางๆ 

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจํา

ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรายงานคดีความที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

งการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เก่ียวของตางๆ 

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนระยะๆ อยูตลอดเวลา 

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนครั้งคราวตามความจําเปนในการ

(GOOD CORPORATE 

โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (FAIRNESS AND 

(ACCOUNTABILITY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่

เชื่อถือของผู มีสวนได เสียทุกฝายที่ เกี่ยวของ 

มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะ

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับ

เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน, รายการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คน หรือบุคคลอ่ืนใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ

ควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอํานาจ

นการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี

อํานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อ

การมอบอํานาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบ

อํานาจสามารถพิจารณาและอนุ มัติรายการท่ีมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง



ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติไวแลว

(7) ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้งและกําหนดใหมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของค

(8) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทํา

ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่

บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและ

ระบบการบ

รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปนการ

ลวงหนาอยางนอย

เลขานุการบริษัทฯ ทาง

โทรสาร : 0

(10) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัท

รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

ซื่อสัตยสุจริต ดังตอไปนี้

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติไวแลว

ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้งและกําหนดใหมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป

สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทํา

เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่

บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและ

ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและการใชอํานาจที่ไมถูกตอง 

รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปนการ

ลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่

เลขานุการบริษัทฯ ทาง E-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 

: 0-2627-3889 เพ่ือเลขานุการบริษัทฯ จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป

คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ

บผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซื่อสัตยสุจริต ดังตอไปนี้ 

(ก) จัดประชุมผูถือหุน และจัดประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามที่กฎหมาย 

และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด  

(ข) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมกา

รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติท่ีประชุม

คณะกรรมการอยางครบถวนและถูกตอง 

(ค) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตาม

ระเบียบและขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

(ง) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือ

หุน รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัทฯ

อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด (ถาม)ี 

(จ) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอ

บริษัทฯ  

(ฉ) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกําหนด

ขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและ

สม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแกกรรมการ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้งและกําหนดใหม ี        

ณะกรรมการเปนประจําทุกป 

สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําจริยธรรม

เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่

บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและ

ริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและการใชอํานาจที่ไมถูกตอง 

รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปนการ

โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่

@thaiagroenergy.com หรือ  

เพ่ือเลขานุการบริษัทฯ จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป 

และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ

ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

และจัดประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามที่กฎหมาย 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติท่ีประชุม

ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตาม

 

จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือ

รายงานประจําปของบริษัทฯ และเอกสาร

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอ

รรมการเก่ียวกับขอกําหนด กฎระเบียบและ

และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและ

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแกกรรมการ  



(11) นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้

   5.2 คณะอนุกรรมการ 

  คณะกรรมการมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เฉพาะเรื่องตามความจําเปนเพ่ือดําเนินการในด

ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ 

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพ่ือข

เปดเผยรายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุม

ที่เสนอแตงตั้งกรรมการตรวจสอบดวย

(2) เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้

(ก) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ห

ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(ข) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน

บริษัทจดทะเบียน

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเรื่องอื่นๆ

กําหนดหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี ้

(ก) ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวน

ไมจํ า กัดความรับผิด ในหางหุ นสวนจํ า กัดหรือ เปนกรรมการของ

บริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเ พ่ือ

ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ

กอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

(ข) ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือ

โดยออมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทําขึ้น หรือถือหุนหรือ

หลักทรัพยอ่ืนในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มข้ึนหรือลดลง

 

คณะกรรมการมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เฉพาะเรื่องตามความจําเปนเพ่ือดําเนินการในด

ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพ่ือขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯ

เปดเผยรายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุม

งตั้งกรรมการตรวจสอบดวย 

เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้ 

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงยกเวนการ

ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) 

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน

บริษัทจดทะเบียน 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมาย

รรมการ 

 

ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวน

ไมจํ า กัดความรับผิด ในหางหุ นสวนจํ า กัดหรือ เปนกรรมการของ

เอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเ พ่ือ

ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ

หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือ

โดยออมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทําขึ้น หรือถือหุนหรือ

หลักทรัพยอ่ืนในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

คณะกรรมการมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เฉพาะเรื่องตามความจําเปนเพ่ือดําเนินการในดาน

ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

ดังนี้ 

มีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ 

ออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯจะตอง

เปดเผยรายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุม

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย

รือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงยกเวนการ

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน



(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยว

คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนอยางนอย 

กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทํา

ใหสมาชิกมีนอยกวาจํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริษั

แตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 

วันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน

(5) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้

ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ

สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

เสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(6) คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย

  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ 

ดังตอไปนี้ 

(1) สอบทานใหบริษัทฯ 

(2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

ตรวจสอบภายใน 

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา

แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) สอบทานใหบริษัทฯ มีการปฎิบัติเปนไปตาม

คอรรัปชั่น”  

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยว

คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนอยางนอย 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทํา

ใหสมาชิกมีนอยกวาจํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนจะตอง

แตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 

วันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน

มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้

องมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ

สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและ

เสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย  

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ 

สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา

ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

านใหบริษัทฯ มีการปฎิบัติเปนไปตาม “นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตาน

  

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย

คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คน มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป เมื่อ

กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทํา

ทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนจะตอง

แตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแต

วันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้

องมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ

และควรไดรับการอบรมและ

เสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรม

นงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการ

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ 

มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

Internal Control) และระบบการ

ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา

ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่

สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตาน



(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ

ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม

รวมประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(6) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการ

ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน

One Report) 

และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรื

ของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(ฉ) จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจา

กฎบัตร

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(8) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ

กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระท

ของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ

ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา

รวมประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการ

าวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป 

One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี ้

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ 

ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจา

กฎบัตร 

รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ

กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองทีส่ําคัญในระบบการควบคุมภายใน

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ

ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา

ทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา

พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการ

รายงานประจําป (แบบ 56-1 

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

อกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม

รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ

บอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 



หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ

หรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน ก

(9) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบผูท่ีเก่ียวของและเรื่องที่เกี่ยวข

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอํานาจในการวาจางหรือนําเอา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

(10)  รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปน

ระยะๆ อยางนอยไตรมาสละ 

(11)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ 

ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ในกรณี

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติการเปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ต

แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้

5.2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และบุคคลที่มีความเหมาะสมจากทุกหนวยงานภายในบริษัทฯเพ่ือใหมั่นใจไดวาครอบคลุมความรับผิดชอบในการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตองมีองคประกอบและ

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ 

หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานและควร

ไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวขอ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ

เกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 

ไดรับการแตงตั้งใหมไดอีกหลังจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะพนจากตําแหนงเม่ือ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ

หรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ต.ล.ท. 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบผูท่ีเก่ียวของและเรื่องที่เกี่ยวข

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอํานาจในการวาจางหรือนําเอา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม 

รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปน

ยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ 

ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติการเปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ต.ล.ท. กําหนดและนําสงตอ ต

แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกําหนดของ ต.ล.ท. วาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดวย

และบุคคลที่มีความเหมาะสมจากทุกหนวยงานภายในบริษัทฯเพ่ือใหมั่นใจไดวาครอบคลุมความรับผิดชอบในการ

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตองมีองคประกอบและ

เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ 

หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานและควร

ไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวขอ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ

เกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะ

ไดรับการแตงตั้งใหมไดอีกหลังจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ

.  

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบผูท่ีเก่ียวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายใน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอํานาจในการวาจางหรือนําเอา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะ

รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปน 

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติการเปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงาน

กําหนดและนําสงตอ ต.ล.ท. ภายใน 3 วันนับ

วาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ประกอบดวย กรรมการ ผูบริหาร

และบุคคลที่มีความเหมาะสมจากทุกหนวยงานภายในบริษัทฯเพ่ือใหมั่นใจไดวาครอบคลุมความรับผิดชอบในการ

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตองมีองคประกอบและ

ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานและควร

ไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของตอการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ

 

กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารง

สี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะ

ไดรับการแตงตั้งใหมไดอีกหลังจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความ



(ก) 

(ข) 

(ค) 

(ง)   

(จ) 

ในกรณกีรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา 

บริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก

(4) ใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปน

เลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได  ตามแตจะ

โดยมีหนาที่  

การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน

ทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 

ทานขอมูลอยาง

ประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 

การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งตอไป  นอกจากนี้เลขานุการคณะกรร

สําหรับรายงานตอคณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย

(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด 

กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น

 

  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สําคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให

คําแนะนําแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  ทั้งนี้

ตองครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 

ความเสี่ยงดานการดํา

(Financial Risks : F), 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

 ตาย 

 พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 

 การเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบ 

 ลาออก 

ในกรณกีรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการ

บริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปน

เลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได  ตามแตจะ

  ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สําหรับการจัดประชุม เตรียมวาระ

การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน

ทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบ

ทานขอมูลอยางละเอียด หรือขอขอมูลเพ่ิมเติมกอนการประชุม และมีหนาที่จัดสงรายงานการ

ประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการประชุมแตละครั้ง 

การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล 

สําหรับรายงานตอคณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด 

กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น 

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สําคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให

คําแนะนําแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  ทั้งนี้

ตองครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risks : O), 

Financial Risks : F), ความเสี่ยงดานกฎระเบียบและสัญญาตางๆ 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ในกรณกีรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร

เดือนพรอมดวยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการ

บริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก 

ใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปน

เลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได  ตามแตจะเห็นสมควร

ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สําหรับการจัดประชุม เตรียมวาระ

การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน

วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบ

และมีหนาที่จัดสงรายงานการ

วันหลังจากการประชุมแตละครั้ง 

การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล 

สําหรับรายงานตอคณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด ยกเวน 

กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมี

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สําคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให

คําแนะนําแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  ทั้งนี้

ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks : S), 

Operational Risks : O), ความเสี่ยงดานการเงิน 

ตางๆ (Compliance Risk : C) 



(2) กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร 

Risk Management)

ในแตละปจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยาง

เหมาะสม 

(3) ศึกษา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอ

บริษัทฯทั้งภายในและภายนอก 

(4) นําเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดําเนินการตามแผนงาน 

และระบบการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

อยางนอยไตรมาสละ 

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลผลการประเมินความเสี่ยง

ตอการทุจริตคอร

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการติดตามประเมินผลก

เสนอตอคณะกรร

(6) ทําหนาที่เปนศูนยรวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตาง ๆ 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได ในกรณีที่จําเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมั

(9) กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวาก่ึง

หนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็น

เหมาะสม 

(10) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความเสี่ยง

มาประชุมดวยตนเองเกินกวาก่ึงหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่อง

ตาง ๆ ได ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหา

เสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน

(11) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปนมติ

ของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้ใหบันทึก

ความเห็นของกรรมการบริหาร

ประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย

(12) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสียใด ๆ 

ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร 

Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยง

ในแตละปจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยาง

ศึกษา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอ

ทั้งภายในและภายนอก  

นําเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดําเนินการตามแผนงาน 

และระบบการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลผลการประเมินความเสี่ยง

จริตคอรรัปชันในกิจกรรมตางๆของธุรกิจ โดยระบุงานท่ีมีความเสี่ยงสูงและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดย

เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯอยางนอยปละ  

ทําหนาที่เปนศูนยรวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตาง ๆ 

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได ในกรณีที่จําเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนดําเนินการ

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวาก่ึง

หนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็น

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความเสี่ยง

มาประชุมดวยตนเองเกินกวาก่ึงหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่อง

ตาง ๆ ได ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหา

เสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน

การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปนมติ

ของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้ใหบันทึก

ความเห็นของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการ

ประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย 

กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสียใด ๆ 

ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร (Enterprise Wide 

มสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) 

ในแตละปจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยาง

ศึกษา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอ

นําเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดําเนินการตามแผนงาน     

และระบบการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลผลการประเมินความเสี่ยง

โดยระบุงานท่ีมีความเสี่ยงสูงและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

ารปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยจัดทําเปนรายงาน 

ยางนอยปละ  2 ครั้ง 

ทําหนาที่เปนศูนยรวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตาง ๆ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได ในกรณีที่จําเปนดวย

ติจากคณะกรรมการบริษัทกอนดําเนินการ  

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวาก่ึง

หนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็นสมควรและ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความเสี่ยง

มาประชุมดวยตนเองเกินกวาก่ึงหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่อง    

ตาง ๆ ได ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารความ

เสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน 

การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปนมติ

ของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้ใหบันทึก

ความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการ

กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสียใด ๆ 

ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได 



(13) คณะกรรมการบริหารควา

ประชุมหรือขอใหชี้แจงในเรื่องท่ีเก่ียวของได

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

        คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยใหมี

องคประกอบ  คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน โดย “กสต.” 

เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

  มีองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามที่ระบุไวใน

กฎบัตร ดังนี ้

(1) คณะกรรมการ กสต

ไมไดเปนพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจํานวนอยางนอย 

(2) เมื่อกรรมการ กสต

ครบวาระ และมีผลใหจํ านวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่ กําหนดคือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต

ชาภายใน 3 (

การดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กสต

(4) ใหคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ กสต

กสต. โดยตําแหนงเพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต

เปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ คณะกรรมกา

เก่ียวของ (ถามี

(5) เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต

กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี

(6) กรรมการ กสต

ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่อง

การดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต

ตอเนื่องและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของคณะกรรมการ กสต

(7) กรรมการ กสต

กรรมการ กสต

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเชิญผูท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีเห็นสมควรเขารวม

ประชุมหรือขอใหชี้แจงในเรื่องท่ีเก่ียวของได 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยใหมี

องคประกอบ  คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ

 หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร 

มีองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามที่ระบุไวใน

คณะกรรมการ กสต. มีจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการอิสระที่

ไมไดเปนพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจํานวนอยางนอย 1 คน 

ร กสต. ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถ

ครบวาระ และมีผลใหจํ านวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่ กําหนดคือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต. รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยาง

(สาม) เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน

การดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 

ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ กสต

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กสต. 

ใหคณะกรรมการ กสต.แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ

คณะกรรมการ กสต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

โดยตําแหนงเพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต

เปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหนวยงานอ่ืนที่

ถามี) 

เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. มีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ 

แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณ ี

กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก

ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่อง

การดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่องและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของคณะกรรมการ กสต. 

กรรมการ กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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มเสี่ยงมีอํานาจเชิญผูท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีเห็นสมควรเขารวม

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยใหมี

องคประกอบ  คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ

หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร   

มีองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามที่ระบุไวใน  

คน และอยางนอยตองมีกรรมการอิสระที่

คน  

ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถอยูไดจน

ครบวาระ และมีผลใหจํ านวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่ กําหนดคือ 3 (สาม) คน 

รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยาง

กไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน

เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ กสต. คนหนึ่งให

แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ

และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

โดยตําแหนงเพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจน

รบริษัทฯ และหรือหนวยงานอ่ืนที่

มีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ 

 

ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. และ

ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยาง

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ3 (สาม) ป 

ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 



(8) นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก

(ค) พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท

(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอ

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ กสต

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต

กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวา
 

  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

  คณะกรรมการ กสต. 

คณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้

  อํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร

(1) พิจารณากําหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่

หมดวาระหรือตําแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนําเสนอที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูท่ีเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอนุกรรมการชุดยอยตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีตําแหนงดังกลาววางลง

(3) พิจารณาสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการและ

เจาหนาที่ดาน

(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่

บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพ่ือเสนอ

ให คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา

(5) ประเมินความเปนอิสระของกรรมการบริษัท ใน

การปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ

(6) พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและ

อนุกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถ

เฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัท เพื่

ปรับปรุงแกไข

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต. จะพนจากตําแหนงเม่ือ

 

ลาออก 

พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้ 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ กสต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต. 

แทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

.  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี ้

อํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร

พิจารณากําหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่

หมดวาระหรือตําแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนําเสนอที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง 

ารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูท่ีเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอนุกรรมการชุดยอยตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีตําแหนงดังกลาววางลง 

พิจารณาสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการและ

เจาหนาที่ดานในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่

บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพ่ือเสนอ

ให คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา 

ประเมินความเปนอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหนาที่และเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและ

อนุกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถ

เฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือ

ปรับปรุงแกไข 

พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ   

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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จะพนจากตําแหนงเม่ือ 

วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

. แทนโดยบุคคลที่เขาเปน

ซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน 

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจาก 

อํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร 

พิจารณากําหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่

หมดวาระหรือตําแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนําเสนอที่

ารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูท่ีเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอนุกรรมการชุดยอยตอ

พิจารณาสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการและประธาน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่

บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพ่ือเสนอ

การปฏิบัติหนาที่และเสนอแนะแนวทางใน

พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและ

อนุกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถ

อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือ

พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะแนวทาง



(8) พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงและกําหนดกระบวนการสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่

บริหารและหรือผูบริหารระดั

ผูถือหุนอนุมัติการแตงต้ังเปนแตละรายแตละกรณไีป

  อํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน

(1) เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ชุดยอยที่ คณะ

(2) เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการ

ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและกําหนดวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกําหนดเงินรางวัล

ประจําปของพนักงานที่ต่ํากวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

และกําหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

กอนเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอ่ืน ๆ ของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม 

และพนักงาน กอนนําเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบท่ัวไป

(1) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต

นอยปละ 1 ครั้ง

(2) มีอํานาจวาจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคํา

ความเห็นไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่

เกิดขึ้น 

(3) มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เก่ียวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือใหสง

เอกสารที่เก่ียวของไดทุกประการ

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ 

(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต

เหมาะสม โดยใหเลขานุการการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต

และผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 

เรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงและกําหนดกระบวนการสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่

บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติการแตงต้ังเปนแตละรายแตละกรณไีป 

อํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน

เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งข้ึน 

เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการ

ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและกําหนดวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกําหนดเงินรางวัล

ประจําปของพนักงานที่ต่ํากวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

และกําหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง (KEY PERFORMANCE 

กอนเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอ่ืน ๆ ของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน

พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

และพนักงาน กอนนําเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบท่ัวไป 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยาง

ครั้ง 

มีอํานาจวาจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและหรือให

ความเห็นไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่

มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เก่ียวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือใหสง

เอกสารที่เก่ียวของไดทุกประการ 

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย 

จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต

เหมาะสม โดยใหเลขานุการการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต

และผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณา

รื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงและกําหนดกระบวนการสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่

บสูงเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุม

อํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน 

เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการ

ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและกําหนดวิธี

(KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนําเสนอ 

พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกําหนดเงินรางวัล

ประจําปของพนักงานที่ต่ํากวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

(KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอ่ืน ๆ ของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแกกรรมการ

และพนักงาน กอนนําเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยาง

ปรึกษาหารือและหรือให

ความเห็นไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่

มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เก่ียวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือใหสง

ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควรและ

เหมาะสม โดยใหเลขานุการการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต. 

วัน เพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณา



(6) นอกจากนี้กรรมการ กสต

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต

และเหมาะสม โดยใหเลขานุการดําเนินการเชนเดียวกับวร

(7) กรรมการ กสต

ในเรื่องนั้น ๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต

การประชุมในเรื่องนั้น ๆ อยางชัดเจน

(8) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต

เกินกวาก่ึงหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได

(9) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต

โดยประธานกรรมการ กสต

กสต. ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย

 5.2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

        ประกอบดวยบุคคลากรจากทุกหนวยงาน โดยมีองคประกอบและคุ

กรรมการ 1 คน กรรมการจํานวนอยางนอย 

กิจการแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนเลขานุการอีกจํานวน  

            บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

(1) วาระกรรมการ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

กิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได

(2) เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุท่ีไมสามารถอยูได

จนครบวาระทําใหสมาชิกมีนอยกวาจํานวนที่

จะพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกําคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรายใหมให

ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 

เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน

(3) พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมก

ปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกจการที่ดี 

CORPORATE GOVERNANCE

(4) จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

GOVERNANCE HANDBOOK) 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต

และเหมาะสม โดยใหเลขานุการดําเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน

กรรมการ กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดท่ีพิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติ

ในเรื่องนั้น ๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบ

การประชุมในเรื่องนั้น ๆ อยางชัดเจน 

ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต

เกินกวาก่ึงหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได

การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม

โดยประธานกรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทีกค

ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย

กํากับดูแลกิจการ 

ประกอบดวยบุคคลากรจากทุกหนวยงาน โดยมีองคประกอบและคุ

คน กรรมการจํานวนอยางนอย 2 คน และใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนเลขานุการอีกจํานวน  1 คน 

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

วาระกรรมการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

กิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได

เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุท่ีไมสามารถอยูได

จนครบวาระทําใหสมาชิกมีนอยกวาจํานวนที่กําหนดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกําคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรายใหมให

ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม 

เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกจการที่ดี 

CORPORATE GOVERNANCE)  

จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

GOVERNANCE HANDBOOK) เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดเปน

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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. เพ่ือพิจารณาเรื่องที่อยูใน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควร

รคกอน 

ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดท่ีพิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติ

และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบ         

ะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุมดวยตนเอง

เกินกวาก่ึงหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได 

ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม

ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทีกความเห็นของกรรมการ 

ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย 

ประกอบดวยบุคคลากรจากทุกหนวยงาน โดยมีองคประกอบและคุณสมบัติดังนี้ มีประธาน

และใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการกํากับดูแล

ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 

เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุท่ีไมสามารถอยูได

ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกําคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรายใหมให

เดือนนับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม (1) ขางตน

ารบริษัทฯ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกจการที่ดี (GOOD 

จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE 

ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดเปน



แนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สําคัญท่ีทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(5) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให

เกิดผลในทางปฏิบัติท่ัวทั้งองคกร

(6) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพื่อนําคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

เปนแตละปๆ ไป

(7) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น

(ก) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 

รายงานประจําป 

(ข) มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและหรือให

ความเห็นไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสมเป

บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

(ค) มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูเก่ียวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือ

ใหสงเอกสารท่ีเก่ียวของไดทุกอยางทุกประการ

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) โดยที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับ

ผลตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมได

กําหนดคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก
 

  5.3 ภาวะผูนําและความเปนอสิระของกร

(1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ

ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

(2) คณะกรรมการภายใตการนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานข

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ 

และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน

(3) คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ 

กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอ่ืนอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดง

ความเห็นไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เก่ียวของและเขาประชุมโดยสม่ําเสมอ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

แนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สําคัญท่ีทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให

เกิดผลในทางปฏิบัติท่ัวทั้งองคกร 

พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพื่อนําคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

เปนแตละปๆ ไป 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการ

ษัทฯ รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือนําไปพิมพเผยแพรไวใน

รายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report)  ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและหรือให

ความเห็นไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดย

บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูเก่ียวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือ

ใหสงเอกสารท่ีเก่ียวของไดทุกอยางทุกประการ 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป

โดยที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับ

ผลตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมได

กําหนดคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

ภาวะผูนําและความเปนอสิระของกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ

ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการภายใตการนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานข

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ 

และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน

คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ 

กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอ่ืนอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดง

ความเห็นไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เก่ียวของและเขาประชุมโดยสม่ําเสมอ
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แนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สําคัญท่ีทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติ

ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให

พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพื่อนําคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการ

ครั้ง เพ่ือนําไปพิมพเผยแพรไวใน

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและหรือให

นแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดย

มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูเก่ียวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือ

จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป 

โดยที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับ

ผลตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมได

คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ

ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการภายใตการนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานของผูบริหารได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ 

และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน 

คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ โดย

กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอ่ืนอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดง

ความเห็นไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เก่ียวของและเขาประชุมโดยสม่ําเสมอ 



พรอมทั้งจัดทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพ่ือเปดเผยในรายง

ประจําป (แบบ 56

(4) ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธานหรือ

สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ

(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศของ ก

คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยาง

เทาเทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง  บริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผู

ถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอ่ืนซึ่งมีผูบริหาร

สามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยางเปนอิสระ

   5.4 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับร

ถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ

เดียวกัน หรือผูถือหุ

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง

รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่

เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเป

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง

อิสระของตน รวมทั้งไม เปน

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

กอนไดรับการแตงตั้ง

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 
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56-1 One Report)  

ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธานหรือ

สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ 

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศของ ก.ล

ตามที่บริษัทฯ กําหนด เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยาง

เทาเทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง  บริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผู

ถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอ่ืนซึ่งมีผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตอง

มารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยางเปนอิสระ 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับร

ถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ

เดียวกัน หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไม

รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่

เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง

อิสระของตน รวมทั้งไม เปนหรือเคยเปนผู ถือหุนที่ มีนัย หรือผูมี อํานาจควบคุม ของผูมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

กอนไดรับการแตงตั้ง 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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พรอมทั้งจัดทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพ่ือเปดเผยในรายงาน

ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธานหรือ

ล.ต. และ ต.ล.ท.รวมทั้งมี

ตามที่บริษัทฯ กําหนด เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยาง

เทาเทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง  บริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผู

ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตอง

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการ

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ

รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี

ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไม

รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย

ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่

เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

นผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง

หรือเคยเปนผู ถือหุนที่ มีนัย หรือผูมี อํานาจควบคุม ของผูมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 



ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการ

ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพย

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ

หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 

ตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ทั้งนี้ก

เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภ

เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรื

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผู

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 

บริษัทยอย บริษัทรวม

มนีัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถอืหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ที่

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเป

  ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม 

กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการ

ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพย

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ

หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ

ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให

เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภ

เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรื

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่

นัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 

อหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม 

กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการ

ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ

ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ

ารคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให

เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่

เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

ใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที ่

นัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน

นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว 

กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ    



บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งของ 

ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็

ตอเม่ือบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษั

ตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัด

ประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย

(1)   ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิ

  คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

(2) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปน

กรรมการอิสระ
 

        5.5 การประชุมคณะกรรมการ

(1) กําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเปนรายปและแจงใหกรรมการแตละคนทราบถึง

กําหนดการดังกลาว

(2) คณะกรรมการเปนผูกําหนดจํานวนครั้งของการประชุมตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการตามขอกําหนดของสํานักงาน ก

(3) คณะกรรมการตองอุทิศเวลาและทุมเทความสนใจใหแกบริษัทฯ

รวมการประชุมอยางสม่ําเสมอ

กรรมการทั้งหมดจึงครบองคประชุม

(4) ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการทราบอยางน

หนึ่งครั้ง 

(5) กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพ่ืออภิปรายปญหาตางๆ 

เก่ียวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและควร

แจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดังกลาวดวย

(6) ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ

โดยมีการปรึกษาหารือกับประธานเจาหนาที่บริหารและพิจารณาคําขอของกรรมการอื่นที่จะ

บรรจุเรื่องที่สําคัญในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี

มพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งของ 

ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็

ตอเม่ือบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัด

ประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวชิาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมี 

คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปน

กรรมการอิสระ 

การประชุมคณะกรรมการ 

กําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเปนรายปและแจงใหกรรมการแตละคนทราบถึง

กําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน

คณะกรรมการเปนผูกําหนดจํานวนครั้งของการประชุมตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการตามขอกําหนดของสํานักงาน ก

คณะกรรมการตองอุทิศเวลาและทุมเทความสนใจใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่

รวมการประชุมอยางสม่ําเสมอ และตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงครบองคประชุม 

ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการทราบอยางน

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพ่ืออภิปรายปญหาตางๆ 

เก่ียวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและควร

แจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดังกลาวดวย 

ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ

โดยมีการปรึกษาหารือกับประธานเจาหนาที่บริหารและพิจารณาคําขอของกรรมการอื่นที่จะ

บรรจุเรื่องที่สําคัญในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี

มพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ขางตน จะ

ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็

ทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัด

ชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมี  

เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปน

กําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเปนรายปและแจงใหกรรมการแตละคนทราบถึง

เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน 

คณะกรรมการเปนผูกําหนดจํานวนครั้งของการประชุมตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะเปดเผย

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

อยางเต็มที่ และพรอมท่ีจะเขา

และตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวน

ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยไตรมาสละ

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพ่ืออภิปรายปญหาตางๆ 

เก่ียวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและควร

ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ

โดยมีการปรึกษาหารือกับประธานเจาหนาที่บริหารและพิจารณาคําขอของกรรมการอื่นที่จะ



(7) กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ

คะแนนเสียงเทากันประธานกรรมการซึ่งไมไดเปนผูบริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เปนเสียงชี้ขาดได 

(8) ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ผูบริหารจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการ

อภิปรายและเพียงพอสําหรับกรรมการที่

(9) กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอยเจ็ดวันกอนวันประชุมเพ่ือใหมี

เวลาเพียงพอ ที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง

(10) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเป

ดําเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริหาร และอาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก

เมื่อจําเปนเพื่อประกอบการประชุมในแตละครั้ง

เขารวมประชุมคณะกรรมการเพ่ือใหขอมูลและสารสน

เก่ียวของ 

(11) มีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไวอยางถูกตอง ครบถวนและชัดเจน

นอย คือวัน เวลาเริ่ม

สาระสําคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุ

กรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย 

และชื่อผูจดรายงานเพ่ือใชอางอิง

      5.6 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ

ทั้งคณะเปนประจําทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณของ

บริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกําหนด

บริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการ โดยไมได

มุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบประเมินผลดังกลาวไดกําหนดให

ผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่

(1) เพ่ือชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา

(2) เพ่ือใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เนื่องจากไดทราบถึง

ความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน

(3) เพ่ือชวยในการปรับปรุ

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทํางานของ

คณะกรรมการในปตอๆ ไป

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระถาการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมี

คะแนนเสียงเทากันประธานกรรมการซึ่งไมไดเปนผูบริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

 

ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ผูบริหารจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการ

อภิปรายและเพียงพอสําหรับกรรมการทีจ่ะอภิปรายในประเด็นท่ีสําคัญ

กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอยเจ็ดวันกอนวันประชุมเพ่ือใหมี

เวลาเพียงพอ ที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง 

คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพื่อขอเอกสารและขอมูลตางๆเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริหาร และอาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก

เมื่อจําเปนเพื่อประกอบการประชุมในแตละครั้ง ทั้งนี้ประธานเจาหนาที่บริหารจะเชิญผูบริหาร

เขารวมประชุมคณะกรรมการเพ่ือใหขอมูลและสารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละวาระที่

มีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไวอยางถูกตอง ครบถวนและชัดเจน

นอย คือวัน เวลาเริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เขาประชุมและที่ไมไดเขาประชุม สรุป

สาระสําคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและขอสังเกตของ

กรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย 

และชื่อผูจดรายงานเพ่ือใชอางอิง และมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถคนหาไดงาย

การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ

ทั้งคณะเปนประจําทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณของ

บริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกําหนด

บริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการ โดยไมได

มุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบประเมินผลดังกลาวไดกําหนดให

ผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องทีต่องปรับปรุงดวย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

เพ่ือชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา

เพ่ือใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เนื่องจากไดทราบถึง

ความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน 

เพ่ือชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทํางานของ

คณะกรรมการในปตอๆ ไป 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ถาการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมี

คะแนนเสียงเทากันประธานกรรมการซึ่งไมไดเปนผูบริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ผูบริหารจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการ

จะอภิปรายในประเด็นท่ีสําคัญ 

กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอยเจ็ดวันกอนวันประชุมเพ่ือใหมี

เวลาเพียงพอ ที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ ในการประชุม

นเพื่อขอเอกสารและขอมูลตางๆเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริหาร และอาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก 

ทั้งนี้ประธานเจาหนาที่บริหารจะเชิญผูบริหาร

เทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละวาระที่

มีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไวอยางถูกตอง ครบถวนและชัดเจน ซึ่งมีขอมูลอยาง

เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เขาประชุมและที่ไมไดเขาประชุม สรุป

ปประเด็นที่มีการอภิปรายและขอสังเกตของ

กรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย (ถามี) ชื่อผูรับรองรายงาน

และมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถคนหาไดงาย 

คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ

ทั้งคณะเปนประจําทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณของ

บริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกําหนดกลยุทธและทิศทาง

บริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการ โดยไมได

มุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบประเมินผลดังกลาวไดกําหนดให

ตองปรับปรุงดวย โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้ 

เพ่ือชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา 

เพ่ือใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เนื่องจากไดทราบถึง

งความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทํางานของ



               5.7 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

(1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหคณะกรรมการไดรับขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา

(2) สนับสนุนและเสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ ติดตามดูแลการ

บริหารจัดการของฝายบริหาร 

กายการบริหารงานปกติประจําวัน

(3) ตองมีภาวะผูนําดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหารโดยทําหนาที่ประธานที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานท่ีประชุมผูถือหุนโดยควบคุมการประชุมใหเปนไป

ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่

เก่ียวของโดยเครงครัด

(4) ดูแลใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการประสานรวมมือกันและผลักดันการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตตามแผนงา

และเปาหมายในระยะยาว

(5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ

 

       5.8 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

(1) ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม

ผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให

เกิดผลประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2) จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากําลังพนักงาน งบประมาณการวาจาง

พนักงานและงบประมาณการลงทุนประจําป เสนอ

ประจําทุกป ทั้งนี้ภายในสามสิบวันกอนวันสิ้นป

(3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว

(4)  ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจํา

และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที่

บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก

(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกร

บริษัทฯ มีตอเจาหนี้ทุกราย

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ    

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารตางๆ 

เพ่ือใหคณะกรรมการไดรับขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา 

สนับสนุนและเสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ ติดตามดูแลการ

บริหารจัดการของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือแตตองไมมีสวนรวมและไมกาว

กายการบริหารงานปกติประจําวัน 

ตองมีภาวะผูนําดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหารโดยทําหนาที่ประธานที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานท่ีประชุมผูถือหุนโดยควบคุมการประชุมใหเปนไป

บของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่

เก่ียวของโดยเครงครัด 

ดูแลใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการประสานรวมมือกันและผลักดันการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตตามแผนงา

และเปาหมายในระยะยาว 

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให

เกิดผลประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากําลังพนักงาน งบประมาณการวาจาง

พนักงานและงบประมาณการลงทุนประจําป เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปน

ประจําทุกป ทั้งนี้ภายในสามสิบวันกอนวันสิ้นป 

บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว 

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจํา

และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที่

บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก 

บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพันที่

บริษัทฯ มีตอเจาหนี้ทุกราย 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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และดูแลใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารตางๆ 

สนับสนุนและเสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ ติดตามดูแลการ

คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือแตตองไมมีสวนรวมและไมกาว

ตองมีภาวะผูนําดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหารโดยทําหนาที่ประธานที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานท่ีประชุมผูถือหุนโดยควบคุมการประชุมใหเปนไป

บของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่

ดูแลใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการประสานรวมมือกันและผลักดันการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตตามแผนงาน

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ 

ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม    

คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให

จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากําลังพนักงาน งบประมาณการวาจาง

ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปน

บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจําทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที ่   

รมการและตามสัญญาขอผูกพันที่  



(7) ปฏิบัติการและหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละเรื่อง

แตละกรณีๆ  ไป 

  การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 

กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทํา

ใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวง สามารถอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปก

กําหนดขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจนแลว

        5.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

(1) คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ท้ังนี้จะกําหนดหลักเกณฑ

การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

และผูบริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุมธุรกิจเดียวกันของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึง

ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแ

บริษัทฯ เปนสําคัญ โดยจะตองนําเสนอความเห็นการจายคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ตอไป

(2) บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจ และอยูในระดับที่เทียบเคียง

กับบริ ษัทท่ีอยู ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาผลงานและความรับผิดขอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดและ

เสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขอความเห็นชอบกอนนําเสนอผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัตใินการประชุมใหญสามัญผูถือ

(3) บริษัทฯ จะเผยแพรการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ ก.ล.

(4) กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่การงานเปนพิเศษจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติม

ตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน

ประธานอาจไดรับคาตอบแทนเพ่ิมจากที่กรรมการไดรับ

       5.10 การสรรหากรรมการและผูบริ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ปฏิบัติการและหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละเรื่อง

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 

งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทํา

ใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวง สามารถอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปก

กําหนดขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจนแลว 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ท้ังนี้จะกําหนดหลักเกณฑ

การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุมธุรกิจเดียวกันของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึง

ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกําไรของ

บริษัทฯ เปนสําคัญ โดยจะตองนําเสนอความเห็นการจายคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ตอไป 

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจ และอยูในระดับที่เทียบเคียง

บบริ ษัทท่ีอยู ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาผลงานและความรับผิดขอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดและ

เสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขอความเห็นชอบกอนนําเสนอผูถือหุนเพ่ือ

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกป 

บริษัทฯ จะเผยแพรการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ

.ต. และ ต.ล.ท. กําหนดไวในรายงานประจําป (แบบ 56

กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่การงานเปนพิเศษจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติม

ตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน เชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น ผูที่เปน

ประธานอาจไดรับคาตอบแทนเพ่ิมจากที่กรรมการไดรับ 

การสรรหากรรมการและผูบรหิาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ปฏิบัติการและหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละเรื่อง   

การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 

งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทํา

ใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวง สามารถอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ

คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ท้ังนี้จะกําหนดหลักเกณฑ

โดยเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุมธุรกิจเดียวกันของบริษัท      

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึง

ละการเติบโตของผลกําไรของ    

บริษัทฯ เปนสําคัญ โดยจะตองนําเสนอความเห็นการจายคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม      

บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจ และอยูในระดับที่เทียบเคียง

บบริ ษัทท่ีอยู ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาผลงานและความรับผิดขอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดและ

เสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขอความเห็นชอบกอนนําเสนอผูถือหุนเพ่ือ

บริษัทฯ จะเผยแพรการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ

56-1 One Report)  

กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่การงานเปนพิเศษจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติม

เชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น ผูที่เปน

มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและ



มีคุณสมบัติตามประกาศของ ก

ตําแหนงกรรมการพรอมความเห็นเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไปดังนี้

(1.1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคนโดยกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

(1.2)  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(ข) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขางตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสี

(ค) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป

เปนผูออกเสียงชี้ขาด

(1.3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน

ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 

(1.4) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได

(1.5) ใหกรรมการตกลงเห็นชอบรวมกันเก่ียวกับลําดับในการพนจากตําแหนงกรรมการตาม

วิธีการดังกลาวไวในวรรคขางตน กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากออ

ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง

(1.6) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาตอบริษัทฯ โดยใหมีผลนับแตวันที่ใบลาไป

ถึงบริษัทฯ 

(1.7) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง

(2) คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑและ 

วิธีการที่ระบุไว ในขอบังคับของบริ ษัทฯ โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ 

ประสบการณและมีคุณสมบัติตามประกาศของ ก

ความรูดานบัญชีและการเงินอยางนอยหนึ่งคน แลวเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

มีคุณสมบัติตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. แลวเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะดํารง

งกรรมการพรอมความเห็นเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไปดังนี้

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคนโดยกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขางตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน

ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม  

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได

ใหกรรมการตกลงเห็นชอบรวมกันเก่ียวกับลําดับในการพนจากตําแหนงกรรมการตาม

วิธีการดังกลาวไวในวรรคขางตน กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน

ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาตอบริษัทฯ โดยใหมีผลนับแตวันที่ใบลาไป

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได

นเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑและ 

ธีการที่ระบุไว ในขอบังคับของบริ ษัทฯ โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ 

ประสบการณและมีคุณสมบัติตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. อยางนอยสามคน โดยจะตองมี

ความรูดานบัญชีและการเงินอยางนอยหนึ่งคน แลวเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารง

รตรวจสอบตอคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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แลวเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะดํารง

งกรรมการพรอมความเห็นเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไปดังนี ้

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคนโดยกรรมการไมนอยกวา      

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขางตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

ยงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหประธานท่ีประชุม

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

ใหกรรมการตกลงเห็นชอบรวมกันเก่ียวกับลําดับในการพนจากตําแหนงกรรมการตาม

วิธีการดังกลาวไวในวรรคขางตน กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง

ก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาตอบริษัทฯ โดยใหมีผลนับแตวันที่ใบลาไป

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได

นเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี

คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑและ 

ธีการที่ระบุไว ในขอบังคับของบริ ษัทฯ โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ 

อยางนอยสามคน โดยจะตองมี

ความรูดานบัญชีและการเงินอยางนอยหนึ่งคน แลวเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารง

รตรวจสอบตอคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป 



(3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร

และประธานเจาหนาที่ดาน

บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและมีประสบการณที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการธุรกิจของ

บริษัทฯ เปนสําคัญ 

  5.11 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร

(1)  คณะกรรมการตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือพนักงานท่ีจะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญในทุก

ระดับอยางเหมาะสม 

(2) บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาท่ีบริหารที่จะปฏิบัติหน

เจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

(3) บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี้

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหความรูแกกรรมการอยางตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

กรรมการและใหความรูเก่ียวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย

(ข) บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรม

หลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเทคนิค

ใหมๆ อยูตลอดเวลา
 

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการกํากับดูแลกิจการที่ดี

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความมั่นใจใหแก

ผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
 

1. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย มีความเปนมืออาชีพ 

ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเปน

(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม

คณะกรรมการและผูถือหุน

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่ดานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะตองคัดเลือก

ความสามารถและมีประสบการณที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการธุรกิจของ

 

แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือพนักงานท่ีจะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญในทุก

ระดับอยางเหมาะสม  

บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาท่ีบริหารที่จะปฏิบัติหน

เจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี ้

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหความรูแกกรรมการอยางตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพ่ือใหเข

กรรมการและใหความรูเก่ียวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย

บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรม

หลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเทคนิค

อดเวลา 

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความมั่นใจใหแก

คณะกรรมการจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมี

มีความเปนมืออาชีพ มุงมั่นใหเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น  

ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเปนจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม

คณะกรรมการและผูถือหุน 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะตองคัดเลือก

ความสามารถและมีประสบการณที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการธุรกิจของ

คณะกรรมการตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือพนักงานท่ีจะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญในทุก

บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาท่ีบริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนไดหากประธาน

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหความรูแกกรรมการอยางตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของ

และหลักสูตรอื่นเพ่ือใหเขาใจบทบาทของ

กรรมการและใหความรูเก่ียวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย 

บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรม

หลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเทคนิค

โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความมั่นใจใหแก     

คณะกรรมการจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้ 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมี

คอรรัปชั่น  จึงกําหนดแนว

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม



(2) บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปนอิสระทั้งการ

ตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติ

Top) 

(3) ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นําการดําเนิ

ไมมีเหตุผลสมควร 

(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มี

ลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

(5) หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่

(6) บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง

(7) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม

(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามาร

(9) ไมกระทําการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อประโยชน

ใหบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน

(10) มุงมั่นที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปในทางทุจริต

อยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพ่ือสรางคานิยมและภาพลักษณท่ีดีตอองคกรของบริษัทฯ

2. แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน

  บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลคาแกผูมีสวนไดเสีย

อยางเหมาะสมและคํานึงถึงดุลยภาพดานสิ่งแวดลอมและเอ้ือประโยชนตอสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ 

มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไปใน

(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ

(2) ผูบริหารประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจ

อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน

(3) รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร

หรือขาวสารอันเปนความลับของบริษั

(4) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่

เก่ียวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความ

เสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจน

(5) ไมกลาวรายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือ

ตอบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปนอิสระทั้งการ

ตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน

ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นําการดําเนิ

ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มี

ลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพ่ือใหการบริหารงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่ 

บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง

ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 

ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของบริษัทฯ

ไมกระทําการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อประโยชน

ใหบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

มุงมั่นที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น โดยถือเปนเรื่องที่ตองดําเนินการ

อยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพ่ือสรางคานิยมและภาพลักษณท่ีดีตอองคกรของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลคาแกผูมีสวนไดเสีย

อยางเหมาะสมและคํานึงถึงดุลยภาพดานสิ่งแวดลอมและเอ้ือประโยชนตอสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ 

มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไปในอนาคต จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ

ผูบริหารประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปน

อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน

รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร

หรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเก่ียวของ

เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่

เก่ียวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความ

เสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจนโดยรวมของบริษัทฯ 

ไมกลาวรายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือ

ตอบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปนอิสระทั้งการ

ตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน(Tone on the 

ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นําการดําเนินงานดังกลาวโดย

ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มี

ลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ชนของบริษัทฯ เพ่ือใหการบริหารงาน

บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 

 

ถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของบริษัทฯ 

ไมกระทําการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อประโยชน

โดยถือเปนเรื่องที่ตองดําเนินการ

อยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพ่ือสรางคานิยมและภาพลักษณท่ีดีตอองคกรของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลคาแกผูมีสวนไดเสีย

อยางเหมาะสมและคํานึงถึงดุลยภาพดานสิ่งแวดลอมและเอ้ือประโยชนตอสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ         

อนาคต จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้ 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ 

ริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปน

อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน 

รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร

ทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเก่ียวของ 

เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่

เก่ียวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความ

ไมกลาวรายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือ



(6) รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่ง

กันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่

(7) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได รวมทั้งใหเกียรติผูอ่ืนโดยไม

นําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานขอ

(8) มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯ 

อยูเสมอ 

(9) ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให

ทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา

(10) ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

เสียชื่อเสียงตอตนเอง และบริษัทฯ

(11) แจงผูบังคบับัญชาตามลําดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใดๆ ที่สอวาเปน

การทุจริตคอรรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบภายในองคกรของบริษัทฯ

(12) ชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาองคกร

ไปสูความเปนเลิศ 

(13) หลีกเลี่ยงการให หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคําสั่งของบริษัทฯ เทานั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่ง

กันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ โดยรวม 

พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได รวมทั้งใหเกียรติผูอ่ืนโดยไม

นําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯ 

ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให

ทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา 

ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง โดยไมประพฤติตนในทางที่อาจทําใหเสื่อม

เสียชื่อเสียงตอตนเอง และบริษัทฯ 

แจงผูบังคบับัญชาตามลําดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใดๆ ที่สอวาเปน

หรือประพฤติมิชอบภายในองคกรของบริษัทฯ 

ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาองคกร

หลีกเลี่ยงการให หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคําสั่งของบริษัทฯ เทานั้น 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่ง

พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได รวมทั้งใหเกียรติผูอ่ืนโดยไม

มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯ 

ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให

ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง โดยไมประพฤติตนในทางที่อาจทําใหเสื่อม

แจงผูบังคบับัญชาตามลําดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใดๆ ที่สอวาเปน

ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาองคกร

หลีกเลี่ยงการให หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับ

 



สวนที่ 3 จริยธรรมธุรกจิ(Code of Conduct)

  จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือขอพึงปฏิบัติตางๆ ที่บริษัทฯ ถือวาเปนแนวทางที่

เหมาะสมหรือเปนจริยธรรมในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาสิ่งเหลานี้ไดยึดถือปฏิบัติกันเปน

ประเพณีสบืตอกันมายาวนานจนเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการวาการปฏิบัติใดเปนสิ่งที่ 

ควร”อยางใด 

  คณะกรรมการจึงกําหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ข้ึนและปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะให

ผูบริหารและพนักงาน (ลูกจาง) ทุกคนทุกระดับใชเปนแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมออยู

ตลอดเวลา 

  ผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอยางเปนธรรมดวยความเสมอภาคและใหเปนที่เชื่อถือ

ตอผูมีสวนไดเสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) 

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ โดยกรรมการ พนักงานทุกคนทุกระดับ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอ

การดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท หลักการกํากั

ผูถือหุน 

  นอกจากนี้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเปน

ความตระหนักเก่ียวกับประเด็นดาน

และจัดการกับปญหาสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของกับพนักงาน ลูกคา และคูคาภายใตการดําเนินงานผานกระบวนการ

ตางๆ ดังนี้  

(1) บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดการดานความหลากหลายในที่ทํางาน โดยใหควา

ในดานเพศ อายุ การศึกษา และสัญชาติ โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและ    

เปนธรรม ตลอดจนมีแนวทางปองกันและมาตรการตอตานการลวงละเมิดที่มีสาเหตุจาก     

เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเปนพลเมือง วิถีทางเพศ หรือความพิการ 

หามการใชแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือตอตาน

การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

เก็บเปนความลับ

(2) บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังไดสร

ในเรื่องที่เก่ียวของใหแกพนักงาน เพ่ือใหแนใจวาพนักงานจะสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

อีกทั้งยังไดจัดหาชองทางในการรับขอมูลและคํารองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุ

หาทางปองกันและแกไข

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

(Code of Conduct) 

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือขอพึงปฏิบัติตางๆ ที่บริษัทฯ ถือวาเปนแนวทางที่

เหมาะสมหรือเปนจริยธรรมในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาสิ่งเหลานี้ไดยึดถือปฏิบัติกันเปน

บตอกันมายาวนานจนเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการวาการปฏิบัติใดเปนสิ่งที่ 

คณะกรรมการจึงกําหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ข้ึนและปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะให

ทุกคนทุกระดับใชเปนแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมออยู

ผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอยางเปนธรรมดวยความเสมอภาคและใหเปนที่เชื่อถือ

(FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังตอไปนี้ 

ละหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ โดยกรรมการ พนักงานทุกคนทุกระดับ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอ

การดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท หลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและม

การเคารพสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ

ความตระหนักเก่ียวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ใหเปนที่รับรูทั่วทั้งองคกร ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการมองเห็น

และจัดการกับปญหาสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของกับพนักงาน ลูกคา และคูคาภายใตการดําเนินงานผานกระบวนการ

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดการดานความหลากหลายในที่ทํางาน โดยใหควา

ในดานเพศ อายุ การศึกษา และสัญชาติ โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและ    

เปนธรรม ตลอดจนมีแนวทางปองกันและมาตรการตอตานการลวงละเมิดที่มีสาเหตุจาก     

เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเปนพลเมือง วิถีทางเพศ หรือความพิการ 

ามการใชแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือตอตาน

การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ รวมถึงประวัติและเอกสารสวนบุคคลของพนักงานแตละคนจะถูก

เก็บเปนความลับ 

ดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังไดสร

ในเรื่องที่เก่ียวของใหแกพนักงาน เพ่ือใหแนใจวาพนักงานจะสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

อีกทั้งยังไดจัดหาชองทางในการรับขอมูลและคํารองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุ

หาทางปองกันและแกไข 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือขอพึงปฏิบัติตางๆ ที่บริษัทฯ ถือวาเปนแนวทางที่

เหมาะสมหรือเปนจริยธรรมในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาสิ่งเหลานี้ไดยึดถือปฏิบัติกันเปน

บตอกันมายาวนานจนเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการวาการปฏิบัติใดเปนสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม

คณะกรรมการจึงกําหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ข้ึนและปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะให

ทุกคนทุกระดับใชเปนแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมออยู

ผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอยางเปนธรรมดวยความเสมอภาคและใหเปนที่เชื่อถือ

บริษัทฯ โดยกรรมการ พนักงานทุกคนทุกระดับ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอ

บดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและมติที่ประชุม      

ตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเปาหมายเพ่ือสราง

สิทธิมนุษยชน ใหเปนที่รับรูทั่วทั้งองคกร ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการมองเห็น

และจัดการกับปญหาสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของกับพนักงาน ลูกคา และคูคาภายใตการดําเนินงานผานกระบวนการ

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดการดานความหลากหลายในที่ทํางาน โดยใหความเทาเทียม

ในดานเพศ อายุ การศึกษา และสัญชาติ โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและ    

เปนธรรม ตลอดจนมีแนวทางปองกันและมาตรการตอตานการลวงละเมิดที่มีสาเหตุจาก     

เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเปนพลเมือง วิถีทางเพศ หรือความพิการ 

ามการใชแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือตอตาน              

รวมถึงประวัติและเอกสารสวนบุคคลของพนักงานแตละคนจะถูก

ดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังไดสรางความเขาใจ

ในเรื่องที่เก่ียวของใหแกพนักงาน เพ่ือใหแนใจวาพนักงานจะสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

อีกทั้งยังไดจัดหาชองทางในการรับขอมูลและคํารองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อ



(3) กําหนดวาจะตองไมเชื่อมโยงกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่

การคามนุษย หรือการหาประโยชนในรูปแบบตางๆ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย หรือที่ขัดตอ

ศีลธรรมอันดีของสังคมและหลักปฏิบัติที่เก่ียวของของแตละอุตสาหกรรม

(4) บริษัทฯ คํานึงถึงปจจัยทางสังคมตางๆ อาทิ การคาที่เปนธรรม สิทธิมนุษย

แรงงาน โดยไดใชปจจัยเหลานี้เปนเกณฑในการคัดเลือกคูคา 

คูคาในการจัดการประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดานอ่ืนๆ ที่ระบุไวในจริ

เพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดหาเปนไปอยางยั่งยืน

(5) บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใชแรงงานดวยความสมัครใจและใหความเปนธรรมกับพนักงาน

ทุกคนทุกระดับ

กําหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้

(6) บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูค

หลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพ่ือนําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานและไมสนับสนุน

กิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(7) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของกับ

หนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่

ไมแนใจใหขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเองโดยลําพัง

(8) เมื่อพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียมป

วาการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(9) บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางและ

ผลประโยชนตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดย

ไมสมัครใจและหรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการ

เพ่ือรองรับโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่ดีและเหมาะสม แ

ไทย รวมทั้ง บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด

 

 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

กําหนดวาจะตองไมเชื่อมโยงกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน 

การคามนุษย หรือการหาประโยชนในรูปแบบตางๆ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย หรือที่ขัดตอ

ศีลธรรมอันดีของสังคมและหลักปฏิบัติที่เก่ียวของของแตละอุตสาหกรรม

คํานึงถึงปจจัยทางสังคมตางๆ อาทิ การคาที่เปนธรรม สิทธิมนุษย

แรงงาน โดยไดใชปจจัยเหลานี้เปนเกณฑในการคัดเลือกคูคา โดยมีความคาดหวังที่ชัดเจนตอ

คูคาในการจัดการประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดานอ่ืนๆ ที่ระบุไวในจริ

เพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดหาเปนไปอยางยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับการใชแรงงานดวยความสมัครใจและใหความเปนธรรมกับพนักงาน

ทุกคนทุกระดับ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการได

กําหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี ้

บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูค

หลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพ่ือนําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานและไมสนับสนุน

กิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของกับ

หนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หาก

ไมแนใจใหขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเองโดยลําพัง 

เมื่อพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจ

วาการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 

บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางและ

ตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดย

ไมสมัครใจและหรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการ

เพ่ือรองรับโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงาน

บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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เก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน 

การคามนุษย หรือการหาประโยชนในรูปแบบตางๆ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย หรือที่ขัดตอ

ศีลธรรมอันดีของสังคมและหลักปฏิบัติที่เก่ียวของของแตละอุตสาหกรรม 

คํานึงถึงปจจัยทางสังคมตางๆ อาทิ การคาที่เปนธรรม สิทธิมนุษยชน และปญหา

มีความคาดหวังที่ชัดเจนตอ    

คูคาในการจัดการประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดานอ่ืนๆ ที่ระบุไวในจริยธรรมธุรกิจ 

ใหความสําคัญกับการใชแรงงานดวยความสมัครใจและใหความเปนธรรมกับพนักงาน

รวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการได

บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพ่ือนําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานและไมสนับสนุน

พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของกับ

ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หาก

ไมแนใจใหขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย    

เมื่อพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 

ระเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจ

วาการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และ

บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางและ

ตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดย       

ไมสมัครใจและหรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการ   

เพ่ือรองรับโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการ

ละปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงาน

บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด 



2. การปฎิบัติตอบริษัทและผูถือหุน

(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองตามก

ดวยจิตอันบริสุทธิ์ 
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

(2) บริหารจัดการโดยใชทักษะและความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่นในอันที่จะ

พัฒนากิจการของบริษัท
ไดอยางเหมาะสม

(3) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง 

ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(4) รายงานสถานะและผลการดําเนินง

สม่ําเสมอ 

(5) ไมเปดเผยความลับของบริษัทฯ และไมนําขอมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือแสวงหา
ประโยชนของตนเองและหรือบุคคลอ่ืนหรือแสวงหาผลประโยชนใดๆ จากการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบ 

(6) ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยช
อยางครบถวน 

(7) เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

3. การปฏิบัติตอลูกคา 

(1) ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยและยุติธรรม 

สินคาและบริการที่ถูกตองครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอ

ลูกคาดวยความมีน้ําใจ

(3) คํารองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใสแล

ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว

(4) รักษาความลับทางการคาของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและหรือผูเก่ียวของ

โดยมิชอบ 

(5) ผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอรวมท้ังพัฒนาสินคาและ

บริการใหเปนเลิศ

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและหรือแสวงหาลูทางที่เปนประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา

(6) ไมคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการและหลีกเลี่ยงการกําหนด

เงื่อนไขทางการคาที่

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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การปฎิบัติตอบริษัทและผูถือหุน 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ 

ดวยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอยเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม 
บริหารจัดการโดยใชทักษะและความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่นในอันที่จะ

พัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา มีความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุน
ไดอยางเหมาะสม 
ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง 

ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริ

ไมเปดเผยความลับของบริษัทฯ และไมนําขอมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือแสวงหา
ประโยชนของตนเองและหรือบุคคลอ่ืนหรือแสวงหาผลประโยชนใดๆ จากการปฏิบัติหนาท่ี

ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูล

เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยและยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาและบริการที่ถูกตองครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอ

ลูกคาดวยความมีน้ําใจ 

คํารองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรมเพ่ือสนองตอบความ

ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว 

รักษาความลับทางการคาของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและหรือผูเก่ียวของ

ผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอรวมท้ังพัฒนาสินคาและ

บริการใหเปนเลิศ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและหรือแสวงหาลูทางที่เปนประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา

ไมคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการและหลีกเลี่ยงการกําหนด

เงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคา 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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หมายตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ 

และเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอยเพื่อ

บริหารจัดการโดยใชทักษะและความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่นในอันที่จะ

ฯ ใหเจริญกาวหนา มีความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุน

ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง 

ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
านของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริงโดย

ไมเปดเผยความลับของบริษัทฯ และไมนําขอมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือแสวงหา
ประโยชนของตนเองและหรือบุคคลอ่ืนหรือแสวงหาผลประโยชนใดๆ จากการปฏิบัติหนาท่ี 

นอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูล

เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาและบริการที่ถูกตองครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอ

ะดําเนินการอยางเปนธรรมเพ่ือสนองตอบความ

รักษาความลับทางการคาของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและหรือผูเก่ียวของ 

ผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอรวมท้ังพัฒนาสินคาและ

คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและหรือแสวงหาลูทางที่เปนประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา 

ไมคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการและหลีกเลี่ยงการกําหนด



4. การปฏิบัติตอพนักงาน 

(1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์

ขั้นพ้ืนฐานของมนุษยชนอยางเสมอภาค ดวยความเทาเทียมกัน

(2) ดูแล รักษา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต 

อาชีวอนามัยของพนักงานอยูเสมอ

(3) สนับสนุน สงเสริม ฝกฝน อบรมและพัฒนาความรูคว

ความมั่นคงในอาชีพและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของพนักงานแตละคน

(4) สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินง

ปญหาของบริษัทฯ เปนทีมงานอยางมืออาชีพ

(5) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน

(6) การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความ

สุจริตใจ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด

(8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมตอพนักงานและเปดโอกาสใหพนักงานรองทุกข

อันเนื่องจากไดรับความเดือดรอน

ไดรับการแกไขในวิถีทางท่ีถูกตอง

5. การปฏิบัตติอคูคาและ/หรือเจาหนี้

(1) ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตใหคูคา และ

มีการเรียก หรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น

ตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(2) ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและ

ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอใดตองรีบแจงใหคูคาและ

เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(3) รายงานขอมูลทางการเงนิท่ีถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ําเสมอ

(4) สรางสัมพันธภาพและค

 

 
 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

พ้ืนฐานของมนุษยชนอยางเสมอภาค ดวยความเทาเทียมกัน 

ดูแล รักษา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต 

ของพนักงานอยูเสมอ 

สนับสนุน สงเสริม ฝกฝน อบรมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง

ความมั่นคงในอาชีพและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของพนักงานแตละคน

สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การพัฒนาและการแกไข

ปญหาของบริษัทฯ เปนทีมงานอยางมืออาชีพ 

ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 

การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความ

งอยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด

หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมตอพนักงานและเปดโอกาสใหพนักงานรองทุกข

อันเนื่องจากไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมเพื่อใหความเดือดรอนของพนักงาน

ไดรับการแกไขในวิถีทางท่ีถูกตอง 

หรือเจาหนี ้

ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตใหคูคา และ/

หรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น

หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่

ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอใดตองรีบแจงใหคูคาและ

เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามออกไป

รายงานขอมูลทางการเงนิท่ีถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ําเสมอ

สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกันในวิถีทางท่ีถูกตองและโปรงใส

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ศรีความเปนมนุษยและสิทธ ิ    

ดูแล รักษา สภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพและ         

ามสามารถของพนักงานอยางทั่วถึงสราง

ความมั่นคงในอาชีพและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของพนักงานแตละคน 

าน การพัฒนาและการแกไข

ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ และผลการ

การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความ

งอยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ 

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมตอพนักงานและเปดโอกาสใหพนักงานรองทุกข          

หรือความไมเปนธรรมเพื่อใหความเดือดรอนของพนักงาน

/หรือเจาหนี้ ถามีขอมูลวา                   

หรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียด

หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

หรือเจาหนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่      

ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอใดตองรีบแจงใหคูคาและ/หรือเจาหนี้ทราบลวงหนา

เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามออกไป 

รายงานขอมูลทางการเงนิท่ีถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ําเสมอ 

วามเขาใจที่ดีตอกันในวิถีทางท่ีถูกตองและโปรงใส 



6. การปฎิบัตติอคูแขงทางการคา

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและสงเสริมใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม

(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมายหรือ

ไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน

(3) ไมกระทําการใดๆ 

การกลาวหาหรือใหราย โดยปราศจากมูลความจริง

7. ความรับผิดชอบตอชมุชน สังคมและสิ่งแวดลอม

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและ

สิ่งแวดลอมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

เครงครัด คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม แล

ดังตอไปนี้ 

(1) ไมดําเนินธุรกิจและหรือ

ธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสําคัญกับการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมตลอดจน

(3) ปลูกฝงจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมใหเกิดข้ึนในหมู

พนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง

ปลอดภัยตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดําเนินการเอ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด

(5) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคมและความ

มั่นคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่

    ทั้งนี้ เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ไวเปนเลมตางหากจากคูมือเลมนี้ภายใตชื่อ

ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งก

ระดับตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครดั

 

 

 

 
 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ตอคูแขงทางการคา 

ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและสงเสริมใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม

ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมายหรือ

ไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน 

ไมกระทําการใดๆ ที่ไมเปนธรรมหรือพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวย

การกลาวหาหรือใหราย โดยปราศจากมูลความจริง 

ความรับผิดชอบตอชมุชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและ

สิ่งแวดลอมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของโดย

เครงครัด คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม แล

ไมดําเนินธุรกิจและหรือกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอชื่อเสียง

ธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม 

สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสําคัญกับการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน

ปลูกฝงจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมใหเกิดข้ึนในหมู

พนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความ

ปลอดภัยตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ

ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด

ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคมและความ

มั่นคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน่ทุกรูปแบบ

ความชัดเจนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

ไวเปนเลมตางหากจากคูมือเลมนี้ภายใตชื่อ  “นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคนทุก

ระดับตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครดั 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและสงเสริมใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม 

ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมายหรือ      

ที่ไมเปนธรรมหรือพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวย                     

ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและ

รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของโดย

เครงครัด คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไว

ผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศทรัพยากร 

สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสําคัญกับการดูแล

ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

ปลูกฝงจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมใหเกิดข้ึนในหมู

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความ

งและรวมมือกับภาครัฐ 

ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคมและความ

นทุกรูปแบบ 

ความชัดเจนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม” 

รรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคนทุก



8.  ความเปนกลางทางการเมือง

  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี 

โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนกลางทางการเมือง 

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

(2) บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 

ในพ้ืนที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

(3) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ 

แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรงหรือทางออม

(4) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานทุก

คนทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมื

พนักงานสามารถแสดงออก

บริษัทฯ ไดอยางเต็มที่

(5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําใน

นามของแตละบุคคล โดยไมใชตําแหน

อุดหนุนหรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

(6) บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ ท่ีทํา

ใหพนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางกา

ความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทรัพยสินทางปญญา

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจและเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคนที่

จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบี

บริษัทฯ กําหนด และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

(1) บริษัทฯ สงเสริมและพัฒนาการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ 

(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบ

เพ่ือใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ความเปนกลางทางการเมือง 

ใหความสําคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวน

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 

ในพ้ืนที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ 

แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรงหรือทางออม 

บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานทุก

คนทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดีซึ่ง

นักงานสามารถแสดงออกเขารวมสนับสนุนหรือใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของ

บริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ 

พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําใน

นามของแตละบุคคล โดยไมใชตําแหนงในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอ่ืนใหจายเงิน

อุดหนุนหรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ ท่ีทํา

ใหพนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทําใหเกิด

ความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทรัพยสินทางปญญา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจและเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคนที่

จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบี

และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน ดังตอไปนี้

บริษัทฯ สงเสริมและพัฒนาการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยออกระเบียบ คําสั่งบริษัทฯ 

เพ่ือใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ใหความสําคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี 

ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝ      

หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ             

ในพ้ืนที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ       

บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานทุก

องของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดีซึ่ง

เขารวมสนับสนุนหรือใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของ

พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําใน

งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอ่ืนใหจายเงิน

บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ ท่ีทํา

รเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทําใหเกิด

ความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณ ี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจและเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคนที่

จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบคําสั่งและมาตรฐานที่

ดังตอไปนี้ 

บริษัทฯ สงเสริมและพัฒนาการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์  

โดยออกระเบียบ คําสั่งบริษัทฯ 

เพ่ือใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว  



(3) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี้

(ก) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ และคําสั่ง

ของบริษัทฯ 

(ข) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอรฟแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน

(ค) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนําไปใหผูอื่นที่ไมใชพนักงาน

บริษัทฯ ใชเพ่ือผลประโยชนทางการคา หรือทําซ้ํา เผยแพร ทําการเปลี่ยนแปลงแ

ทุกอยางทุกประการ โดยไมไดรับอนุญาต

(ง) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือขอความที่มี

ผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว 

ขอความท่ีมีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมา

คอมพิวเตอร ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดท้ังสิ้น

(จ) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ

บุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีห

(ฉ) หาม Download 

ความบันเทิงตางๆ เพ่ือไมทําใหประสิทธิภาพในการรับ

(ช) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสง

สงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็น

สวนตัว 

(ซ) การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย

ของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่

(ฌ) การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนํา 

จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดย

รหัสผานจะตองเก็บเปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ 

อยางนอยทุก 

(ญ) ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้น

ไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนกรณีพิเศษเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายและ

หรือระเบียบที่เก่ียวของเทานั้น

(ฎ) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิ

งานอยางเหมาะสม

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ และคําสั่ง

ของบริษัทฯ ที่เก่ียวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ 

ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอรฟแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน

หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนําไปใหผูอื่นที่ไมใชพนักงาน

บริษัทฯ ใชเพ่ือผลประโยชนทางการคา หรือทําซ้ํา เผยแพร ทําการเปลี่ยนแปลงแ

ทุกอยางทุกประการ โดยไมไดรับอนุญาต 

หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือขอความที่มี

ผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว 

ขอความท่ีมีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรัส

คอมพิวเตอร ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของ

บริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดท้ังสิ้น 

หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพรขาวสารหรือขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ใหกับ

บุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น

Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขายภายในเพื่อ

ความบันเทิงตางๆ เพ่ือไมทําใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอื่นลดลง

ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการกระทําผิดกฎหมาย ขัดตอความ

สงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็น

การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย

ของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหารกอน

การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนํา Notebook 

จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดย

รหัสผานจะตองเก็บเปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ 

ทุก 3 เดือน 

ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้น

ไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนกรณีพิเศษเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายและ

หรือระเบียบที่เก่ียวของเทานั้น 

ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และมีการใช

งานอยางเหมาะสม 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ และคําสั่ง

ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอรฟแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน 

หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนําไปใหผูอื่นที่ไมใชพนักงาน

บริษัทฯ ใชเพ่ือผลประโยชนทางการคา หรือทําซ้ํา เผยแพร ทําการเปลี่ยนแปลงแกไข     

หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือขอความที่มี

ผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว 

ยลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรัส

และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของ

เผยแพรขาวสารหรือขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ใหกับ

นาที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น 

ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขายภายในเพื่อ

สงขอมูลของผูอื่นลดลง 

คเพ่ือการกระทําผิดกฎหมาย ขัดตอความ

สงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็น

การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย

บริหารกอน 

Notebook ไปใชงานภายนอกบริษัทฯ 

จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดย

รหัสผานจะตองเก็บเปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ 

ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้น เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนกรณีพิเศษเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ดชอบใหอยูในสภาพดี และมีการใช



(4) บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของ

พนักงาน หากพบขอสงสัยวาพนักงานใชงานในทางที่ไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความ

เสียหายตอบริษัทฯ 

(5) หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

ระเบียบ คําสั่งของบริษัทฯ ที่กําหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย

และ/หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแต

10. การจัดซื้อ จัดจาง 

  บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตาม

ความประสงคของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จึงไดกําหนดข้ันตอนและแนวปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 

(1) การจัดซ้ือจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชนและคุณภาพที่ดีตอบริษัทฯ เปนสําคัญ

จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาในการใหบริการ 

ความรวดเร็วและคํานึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

ของบริษัทฯ ดวย

(2) พนักงานผูดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซ้ือจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

(3) บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน

ดานชื่อเสียง ภาพลักษ

(4) พนักงานที่ดําเนินการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่เปดเผย 

และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน

(5) พนักงานที่ดําเนินการควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือ

ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

(6) พนักงานที่ดําเนินการตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด

ราคาแตละรายไวเปนความลับและไมเปดเผยใหรายอ่ืนทราบ

(7) การเชิญคูคาเพื่อเสนอราค

(8) เจรจาตอรองบนพ้ืนฐานของความสัมพันธในเชิงธุรกิจอยางเปนธรรมทั้งสองฝาย โดยเปดเผย 

และมีหลักฐานที่อางอิงได

(9) รักษาความสัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรื

ผลประโยชนอ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของ

พนักงาน หากพบขอสงสัยวาพนักงานใชงานในทางที่ไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความ

เสียหายตอบริษัทฯ เพ่ือปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

ระเบียบ คําสั่งของบริษัทฯ ที่กําหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย

หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี

บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตาม

ความประสงคของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จึงไดกําหนดข้ันตอนและแนวปฏิบัติ 

การจัดซ้ือจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชนและคุณภาพที่ดีตอบริษัทฯ เปนสําคัญ

จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาในการใหบริการ 

ความรวดเร็วและคํานึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ของบริษัทฯ ดวย 

กงานผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางหรือผูขอซื้อ ขอจางจะตองมีการวางแผนงานลวงหนาที่ดี 

เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซ้ือจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน

ดานชื่อเสียง ภาพลักษณ และภาพพจนของบริษัทฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย

พนักงานที่ดําเนินการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่เปดเผย 

และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน 

พนักงานที่ดําเนินการควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือ

ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

พนักงานที่ดําเนินการตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด

ราคาแตละรายไวเปนความลับและไมเปดเผยใหรายอ่ืนทราบ 

การเชิญคูคาเพื่อเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกรายอยางเทาเทียม

เจรจาตอรองบนพ้ืนฐานของความสัมพันธในเชิงธุรกิจอยางเปนธรรมทั้งสองฝาย โดยเปดเผย 

และมีหลักฐานที่อางอิงได 

รักษาความสัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรื

ผลประโยชนอ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของ

พนักงาน หากพบขอสงสัยวาพนักงานใชงานในทางที่ไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความ

เพ่ือปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

ระเบียบ คําสั่งของบริษัทฯ ที่กําหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย 

บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตาม

ความประสงคของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จึงไดกําหนดข้ันตอนและแนวปฏิบัติ 

การจัดซ้ือจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชนและคุณภาพที่ดีตอบริษัทฯ เปนสําคัญ โดย

จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาในการใหบริการ 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

จะตองมีการวางแผนงานลวงหนาที่ดี 

เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซ้ือจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน

ณ และภาพพจนของบริษัทฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย 

พนักงานที่ดําเนินการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่เปดเผย 

พนักงานที่ดําเนินการควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนําเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

พนักงานที่ดําเนินการตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด

าจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกรายอยางเทาเทียม 

เจรจาตอรองบนพ้ืนฐานของความสัมพันธในเชิงธุรกิจอยางเปนธรรมทั้งสองฝาย โดยเปดเผย 

รักษาความสัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรือ

ผลประโยชนอ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น 



(10) ผูบริหารและหรือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา

และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม

(11) ผูบริหารและหรือผูมีอํานาจในกา

ปฏิบัติตามจริยธรรม

ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยเครงครัด

(12) สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และหรือบริษัทในเครือของ

บริษัทฯ โดยคาํนึงถึงคุณภาพและผลประโยชนท่ีไดรับเปนสําคัญ

(13) จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยน

(14) ไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต คอรรัปชั่น

11. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

  บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดานสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอกําหนดที่เก่ียวของเพื่อใหพนักงา

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

  บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย 

(1) ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด

คุณคาสูงสุดแกงานของบริษัทฯ

(2) ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงาน

และมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

อยางเครงครัด 

(3) บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคี

หรือเสียหายในทรัพยสิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และ

ความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอ

พนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบข

อุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคําสั่งท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด

(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ

เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพ่ือเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ผูบริหารและหรือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา

และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม

ผูบริหารและหรือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ใหมีการ

จริยธรรมในเรื่องนี้ อยางเครงครดั หากพบวามีการปฏิบัติผิด

ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยเครงครัด

สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และหรือบริษัทในเครือของ

บริษัทฯ โดยคาํนึงถึงคุณภาพและผลประโยชนท่ีไดรับเปนสําคัญ 

จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา

ไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต คอรรัปชั่น 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

มีความมุงมั่นท่ีจะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดานสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอกําหนดที่เก่ียวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี พรอมท้ังปรับปรุงดานความ

และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังนี้

ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด

คุณคาสูงสุดแกงานของบริษัทฯ 

ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนด

และมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ

 

บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทํางาน การสูญหาย 

หรือเสียหายในทรัพยสิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และ

ความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอ

พนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการรายงาน

อุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคําสั่งท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด

บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ

เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพ่ือเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจ

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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ผูบริหารและหรือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา

และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม 

รจัดซื้อจัดจางตองควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ใหมีการ

ในเรื่องนี้ อยางเครงครดั หากพบวามีการปฏิบัติผิดจริยธรรมตอง

ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยเครงครัด 

สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และหรือบริษัทในเครือของ

จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ

แปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา 

มีความมุงมั่นท่ีจะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดานสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ

รอมท้ังปรับปรุงดานความ

และสิ่งแวดลอมไว ดังนี ้

ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย                   

และสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด             

ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนด

และสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ              

บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ             

ภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทํางาน การสูญหาย 

หรือเสียหายในทรัพยสิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และ

ความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอ

องผูบริหารและพนักงานในการรายงาน

อุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคําสั่งท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด 

บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ   

เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพ่ือเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจ



เกิดขึ้น และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อม

เสียชื่อเสียง และภาพลักษณขององคกร

(5) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพ่ื

ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบและเขาใจนโยบาย 

กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติไดอยา

อันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม

(6) บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัว

ควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากล 

เพ่ือคุณภาพชีวิตคนทํางาน และเพ่ือสิ่งแวดลอมที่ดี

(9) บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

ผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยางตอเนื่อง

และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ

ปฏิบัติงานตาม วิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม

ตรวจสอบไดตลอดเวลา ตามกรอบแนวทาง

(1) จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ 

เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการ

ทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

เกิดขึ้น และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อม

เสียชื่อเสียง และภาพลักษณขององคกร 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร

ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบและเขาใจนโยบาย 

กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัว

ควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา

บริษัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากล 

เพ่ือคุณภาพชีวิตคนทํางาน และเพ่ือสิ่งแวดลอมที่ด ี

บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ

ผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยางตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน

และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะ

วิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

ตามกรอบแนวทาง (COSO2013) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้

พแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT

เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการ

ทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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เกิดขึ้น และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อม

อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร

ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบและเขาใจนโยบาย 

กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย          

งถูกตอง โดยไมกอใหเกิด

บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนางานในการ

ควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา 

บริษัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย                         

และสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด

โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ                                  

ผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนา

มีการประเมินและบริหารความ

โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน

และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการ

รสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะ

 พรอมที่จะใหประเมินและ

โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

CONTROL ENVIRONMENT) โดยกําหนดให

เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการ

ทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการ

ยในท่ีรัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได



โดยทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไวเปน

บรรทัดฐาน 

(2) จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ 

แตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ

ลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯ

ทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน

(3) จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ 

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปน

มาตรฐานและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่

ไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ

(4) จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

และมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยาง

การทํางานและการบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารให

ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมี

ความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหม

เก่ียวของ 

(5) จัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ 

โดยกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล

ระบบการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ระเบียบของการปฏิบัติงานแลว

การจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

เพ่ือใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องโดยสม่ําเสมอซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบงาน

ตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดวย

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะท่ีสรางสรรคและปรับปรุงระบบงานใหดี

ขึ้น รายงานที่ฝายตรวจสอบจัดทําขึ้นและหนวยง

สอดคลองดวยกันแลวจะนําไปปฎิบัติตอไป

ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งข้ึนถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

โดยทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไวเปน

จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) 

แตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการ

ลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯ

ทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน

ที่อาจจะเกิดข้ึน 

จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหนาที่และทุกระดับ ตาม

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปน

มาตรฐานและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่

ไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ 

จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 

เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

และมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การทํางานและการบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารให

ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมี

ความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่

จัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) 

โดยกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล

ระบบการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ระเบียบของการปฏิบัติงานแลว ซึ่งฝายตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานใน

การจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ

เพ่ือใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องโดยสม่ําเสมอซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบงาน

ตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดวย

แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะท่ีสรางสรรคและปรับปรุงระบบงานใหดี

รายงานที่ฝายตรวจสอบจัดทําขึ้นและหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็น

สอดคลองดวยกันแลวจะนําไปปฎิบัติตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตอง

ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งข้ึนถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดังกลาว

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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โดยทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไวเปน

(Risk Assessment) โดยให     

และหาทางควบคุมดวยการ

ลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯ มุงหวังใหพนักงานทุกคน

ทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพ่ือชวยกันปองกัน

ในทุกหนาที่และทุกระดับ ตาม

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปน

มาตรฐานและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม 

(Information and Communications) ที่เพียงพอ 

เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การทํางานและการบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารให

ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมี

ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่

(Monitoring and Evaluation) 

โดยกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ

ระบบการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตาม

ตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานใน

และดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม

เพ่ือใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการ

ามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องโดยสม่ําเสมอซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบงาน

ตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดวย 

แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะท่ีสรางสรรคและปรับปรุงระบบงานใหดี

านที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็น

หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตอง

ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งข้ึนถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

จะถือวาหนาที่ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของ



งานที่หนวยงานนั้นๆ

พนักงานที่เก่ียวของดวย

13. การบริหารทรัพยากรบุคคล

  บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพ่ือการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่งพนักงาน

ความรูความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร รวมถึงการสงเสริมใหเกิด

ภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

ระยะยาว จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการ

(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร

(2) การคัดเลือกบุคคลเพ่ือวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ จะกระทําดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึง

คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ 

ในตําแหนงนั้นๆ 

(3) บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสมกับ

สภาพและลักษณะของงานและผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน

(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั

ใหผูบังคบับัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว

(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทํางานใหเปนไปโดยปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะที่ด ี

(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงานมีสวน

รวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานของตนเองและของบริษัทฯ ใหดียิ่งข้ึน

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพนักงาน

ใหมีความรูความส

   บริษัทฯ กําหนดนโยบายนี้ขึ้นเพ่ือใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน

เจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผู

รับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคล ตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ 

และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย

 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

งานที่หนวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานประจําปของ

พนักงานที่เก่ียวของดวย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพ่ือการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่งพนักงาน

ความรูความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร รวมถึงการสงเสริมใหเกิด

ภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไวดังนี ้

พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ จะกระทําดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึง

คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกําหนดอ่ืนที่จําเปนแกพนักงาน

บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสมกับ

สภาพและลักษณะของงานและผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน

บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายบุคคลเปนประจําทุกปโดย

ใหผูบังคบับัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว

บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทํางานใหเปนไปโดยปลอดภัยและ

 

เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงานมีสวน

รวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานของตนเองและของบริษัทฯ ใหดียิ่งข้ึน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพนักงาน

ใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายนี้ขึ้นเพ่ือใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

เจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สําคัญยิ่ง ซึ่งจะตอง

รับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคล ตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ 

และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ตองรับผิดชอบและถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานประจําปของ

บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพ่ือการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่งพนักงานที่มี

ความรูความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร รวมถึงการสงเสริมใหเกิด

ภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

 

พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ จะกระทําดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึง

สภาพรางกายและขอกําหนดอ่ืนที่จําเปนแกพนักงาน

บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสมกับ

สภาพและลักษณะของงานและผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน 

กงานเปนรายบุคคลเปนประจําทุกปโดย

ใหผูบังคบับัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว 

บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทํางานใหเปนไปโดยปลอดภัยและ                  

เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงานมีสวน

รวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานของตนเองและของบริษัทฯ ใหดียิ่งข้ึน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ กําหนดนโยบายนี้ขึ้นเพ่ือใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

บังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สําคัญยิ่ง ซึ่งจะตอง

รับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคล ตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ 



14. รายการทางการบัญชีและการเงิน

  บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการอยาง

ถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได

เก่ียวของโดยพนักงาน  ทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่

  (1)  ความถูกตองของการบันทึกรายการ

(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได 

โดยไมมีขอจํากัดหรือขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึก

บิดเบือนหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม

(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใหสอดคลองกัน และเปนไปตามระเบียบ และ

ขอกําหนดตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ี

ครบถวนถูกตอง โดยใหขอมูลที่

และจัดทํารายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได โดยมี

รายละเอียดท่ีถูกตองครบถวน

(2) รายงานทางการบัญชีและการเงนิ

(ก) พนักงานทุกคนตองไมกระทําการบิดเบือนขอมูล 

ทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนตองตระหนักวาความถูกตองครบถวนของรายงานทางบัญชีและการเงินเปน

ความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน

รายการทางบัญชีและการเงนิอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือให

การจัดทําและการบันทึกรายการ

และสมบูรณ  

(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงใน

การบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ

ผิดจริยธรรมดวย 
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รายการทางการบัญชีและการเงิน 

บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการอยาง

ถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได สอดคลอง เปนไปตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ

ทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่

ความถูกตองของการบันทึกรายการ 

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได 

โดยไมมีขอจํากัดหรือขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น 

การลงรายการบัญชีและการบันทึกรายการทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง 

บิดเบือนหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม 

พนักงานทุกคนทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใหสอดคลองกัน และเปนไปตามระเบียบ และ

ขอกําหนดตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ี

ครบถวนถูกตอง โดยใหขอมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพ่ือใหพนักงานท่ีมีหนาที่เกี่ยวกับการบันทึก 

และจัดทํารายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได โดยมี

รายละเอียดท่ีถูกตองครบถวน 

รายงานทางการบัญชีและการเงนิ 

พนักงานทุกคนตองไมกระทําการบิดเบือนขอมูล หรือสรางรายการเท็จไมวาจะเปนขอมูล

ทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัทฯ

พนักงานทุกคนตองตระหนักวาความถูกตองครบถวนของรายงานทางบัญชีและการเงินเปน

ความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

พนักงานทุกคนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ใหขอมูลรายละเอียดประกอบ

รายการทางบัญชีและการเงนิอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือให

การจัดทําและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองครบถวน

พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงใน

การบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ
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บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการอยาง

สอดคลอง เปนไปตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ และกฎหมายที่

ทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได 

ทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง ไมมีการ

พนักงานทุกคนทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใหสอดคลองกัน และเปนไปตามระเบียบ และ

ขอกําหนดตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ี

เพียงพอ และทันเวลาเพ่ือใหพนักงานท่ีมีหนาที่เกี่ยวกับการบันทึก 

และจัดทํารายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได โดยมี

หรือสรางรายการเท็จไมวาจะเปนขอมูล

ทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัทฯ 

พนักงานทุกคนตองตระหนักวาความถูกตองครบถวนของรายงานทางบัญชีและการเงินเปน   

หรือ ใหขอมูลรายละเอียดประกอบ

 

พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือให

ทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองครบถวน

พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงใน

การบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ                    



15. การรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย

  บริษัทฯ กําหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝน

กฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

อันไดแก 

     (1)  รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

     (2)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน

   (3)  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

     (4)  มีการกระทําความผิดในทางทุจริต 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ

มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก

16. การรักษาความลับ 

  บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแน

การดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยข

(1) การรักษาความลับของบริษัทฯ

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯ

 เอกสารท่ีไมสามารถเปดเผย และ

 คิดคนตางๆ ซึ่ง

(ข) ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไม

 เปดเผยขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ 

 ไปแลว 

(ค)  ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ

  ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูก

  เปดเผยโดยไมเจตนา

 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

การรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย 

กําหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝน

หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ารทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

มีการกระทําความผิดในทางทุจริต คอรรัปชั่น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยทันทีรวมทั้งหา

มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความลับทางกา

ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังนี้ 

การรักษาความลับของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับของขอมูลแล

เอกสารท่ีไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคา

คิดคนตางๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว 

ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไม

เปดเผยขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ เม่ือพนจากหนาที่

ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูก

เปดเผยโดยไมเจตนา 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝน

หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

ารทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 

ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.   

จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยทันทีรวมทั้งหา

การรักษาความลับทางการคาที่มีสาระสําคัญตอ

จะตองรักษาความลับของขอมูลและ

หรือเปนความลับทางการคา รวมทั้งสูตรการประดิษฐ

ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไม

หรือความลับทางการคานั้นๆ เม่ือพนจากหนาที่

ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูก



(2) การกําหนดชั้นความลับของข

(ก) ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหรั่วไหล โดยกําหนดตาม

 ความสําคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก 

 เปนตน 

(ข) การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

 มอบหมายเทานั้

(3)  การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก

(ก) กรรมการหรือผูบริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเปนผูใหความเห็นชอบในขอมูลที่จะ

เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น

(ข) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย

(ค) เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดของ ต

 เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูที่ตองการขอมูล

 ขาวสารจากบริษัทฯ ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ

(4)  การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผูบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ

 บุคคลภายนอก

(ข) ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้น

 หรือไม หากไมมีห

 แนะนําใหไปสอบถามจากหนวยงานที่กําหนดขางตนโดยตรงตอไป

17. การซื้อขายหลักทรัพยและใชขอมูลภายใน 

(1) การเก็บรักษาขอมูลหรือเปดเผยขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอง

ดําเนินการใหเหมาะสม คํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความถูกตองตามท่ี

กฎหมายกําหนด โดยไมนําขอมูลนั้นไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือของบุคคคลอ่ืน

(2) หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เก่ียวของกับขอมูลหรือธุรกรรมอันเปนความลับและมีผล

ตอราคาหลักทรัพยเปดเผยขอมูลตอสาธารณะหรือเปดเผยไปยังบุคคลที่ไมเก่ียวของ หมายรวมถึง 

บุคคลในครอบครัวของตนเองดวย

(3) บริษัทฯมีมาตรการในการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและยังไมสามารถ

เปดเผยตอผูลงทุน โดยบริษัทฯ จัดทําและเก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีสวนเก่ียวของกับการ

ทําธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

การกําหนดชั้นความลับของขอมูล 

ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหรั่วไหล โดยกําหนดตาม

ความสําคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก 

การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายเทานั้น 

การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 

กรรมการหรือผูบริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเปนผูใหความเห็นชอบในขอมูลที่จะ

เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย

เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวของวาดวยการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูที่ตองการขอมูล

ขาวสารจากบริษัทฯ ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ  

การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก 

โดยปกติผูบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็นตอ

บุคคลภายนอก 

ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้น

หรือไม หากไมมีหนาที่ก็ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและ

แนะนําใหไปสอบถามจากหนวยงานที่กําหนดขางตนโดยตรงตอไป

รซื้อขายหลักทรัพยและใชขอมูลภายใน  

การเก็บรักษาขอมูลหรือเปดเผยขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอง

ดําเนินการใหเหมาะสม คํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความถูกตองตามท่ี

โดยไมนําขอมูลนั้นไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือของบุคคคลอ่ืน

หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เก่ียวของกับขอมูลหรือธุรกรรมอันเปนความลับและมีผล

ตอราคาหลักทรัพยเปดเผยขอมูลตอสาธารณะหรือเปดเผยไปยังบุคคลที่ไมเก่ียวของ หมายรวมถึง 

บุคคลในครอบครัวของตนเองดวย 

บริษัทฯมีมาตรการในการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและยังไมสามารถ

เปดเผยตอผูลงทุน โดยบริษัทฯ จัดทําและเก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีสวนเก่ียวของกับการ

ทําธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหรั่วไหล โดยกําหนดตาม 

ความสําคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก 

การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ 

กรรมการหรือผูบริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเปนผูใหความเห็นชอบในขอมูลที่จะ

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย 

หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวของวาดวยการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูที่ตองการขอมูล

 

ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็นตอ

ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้น

ก็ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและ

แนะนําใหไปสอบถามจากหนวยงานที่กําหนดขางตนโดยตรงตอไป 

การเก็บรักษาขอมูลหรือเปดเผยขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอง

ดําเนินการใหเหมาะสม คํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความถูกตองตามท่ี

โดยไมนําขอมูลนั้นไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือของบุคคคลอ่ืน 

หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เก่ียวของกับขอมูลหรือธุรกรรมอันเปนความลับและมีผล

ตอราคาหลักทรัพยเปดเผยขอมูลตอสาธารณะหรือเปดเผยไปยังบุคคลที่ไมเก่ียวของ หมายรวมถึง 

บริษัทฯมีมาตรการในการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและยังไมสามารถ

เปดเผยตอผูลงทุน โดยบริษัทฯ จัดทําและเก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีสวนเก่ียวของกับการ



(4) ในกรณีที่ธุรกรรมลับตามที่กลาวมาขางตน มีความจําเปนตองทดสอบความตองการของตลาด 

เชน การเพ่ิมทุน การเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัทฯ จะจํากัดจํานวน รายชื่อของทีมงานผูท่ีสามารถ

เขาถึงขอมูลไวใหชัดเจนและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลไวโดยเฉพ

ในทุกธุรกรรม  

(5) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูลตองไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯหรือ

ของบริษัทที่ตนเขาไปเก่ียวของ

สาธารณะ 

18.  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ

ดังตอไปนี้ 

(1) พนักงาน/ลูกจางทุกคน ทุกระดับ ตองไมจําหนาย เสพ หรือมีพฤติกรรมเก่ียวข

(2) ใหผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับชั้นตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีตลอดจนใหคําปรึกษา

แนะนําชวยเหลือพนักงานที่มีปญหาเก่ียวของกับยาเสพติดทําการบําบัดรักษาและฟนฟูเพ่ือให

พนักงานมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน

(3) ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดตามนโยบายของบริษัทฯ รวมกันสอดสองวามีสิ่งผิดกฎหมายหรือมีบุคคลที่มี

พฤติกรรมที่นาสงสัยโดยแจงหรือสงขาวใหผูบังคับบัญชาหรือฝายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 

ทราบทันท ีหรือในโอก

(4) ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองใหความรวมมือในกรณีที่บริษัทฯอาจทําการสุมตรวจหาสารเสพ

ติด และหากพนักงานคนใดถูกตรวจพบสารเสพติด 

ดําเนินการลงโทษทางวินัยตามคูมือและระเบียบปฎิบัติวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานและ

จัดสงพนักงานดังกลาวไปบําบัดรักษาตอไป โดยใหถือวาชวงเวลาที่เขารับการบําบัดรักษาเปน

วันลากิจพิเศษที่ไมไดรับคาจางจากบริษัทฯ แตอย

(5) บริษัทฯเปดโอกาสใหแกพนักงาน

ติดโดยเด็ดขาดแลวกลับเขาทํางานกับบริษัทฯไดตอไป ทั้งนี้พนักงานดังกลาวจะตองนําเอกสาร

หลักฐานจากแพทยผูเชี่ยวชาญมายืนยันหรืออางอิงดวย

(6) บริษัทฯ และพนักงานทุกคนทุกระดับต

ขาวสารและพฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวของกับยาเสพติดในทุกกรณี

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

ในกรณีที่ธุรกรรมลับตามที่กลาวมาขางตน มีความจําเปนตองทดสอบความตองการของตลาด 

เชน การเพ่ิมทุน การเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัทฯ จะจํากัดจํานวน รายชื่อของทีมงานผูท่ีสามารถ

เขาถึงขอมูลไวใหชัดเจนและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลไวโดยเฉพ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูลตองไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯหรือ

ของบริษัทที่ตนเขาไปเก่ียวของจากการทราบธุรกรรม เมื่อขอมูลดังกลาวยังไมไดมีการเปดเผยตอ

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ

ลูกจางทุกคน ทุกระดับ ตองไมจําหนาย เสพ หรือมีพฤติกรรมเก่ียวข

ใหผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับชั้นตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีตลอดจนใหคําปรึกษา

แนะนําชวยเหลือพนักงานที่มีปญหาเก่ียวของกับยาเสพติดทําการบําบัดรักษาและฟนฟูเพ่ือให

พนักงานมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน

ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดตามนโยบายของบริษัทฯ รวมกันสอดสองวามีสิ่งผิดกฎหมายหรือมีบุคคลที่มี

พฤติกรรมที่นาสงสัยโดยแจงหรือสงขาวใหผูบังคับบัญชาหรือฝายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 

หรือในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองใหความรวมมือในกรณีที่บริษัทฯอาจทําการสุมตรวจหาสารเสพ

ติด และหากพนักงานคนใดถูกตรวจพบสารเสพติด บริษัทฯโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจะ

ดําเนินการลงโทษทางวินัยตามคูมือและระเบียบปฎิบัติวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานและ

จัดสงพนักงานดังกลาวไปบําบัดรักษาตอไป โดยใหถือวาชวงเวลาที่เขารับการบําบัดรักษาเปน

วันลากิจพิเศษที่ไมไดรับคาจางจากบริษัทฯ แตอยางใด 

บริษัทฯเปดโอกาสใหแกพนักงาน/ลูกจางหลังเขารับการรักษาบําบัดจนสามารถเลิกจากยาเสพ

ติดโดยเด็ดขาดแลวกลับเขาทํางานกับบริษัทฯไดตอไป ทั้งนี้พนักงานดังกลาวจะตองนําเอกสาร

หลักฐานจากแพทยผูเชี่ยวชาญมายืนยันหรืออางอิงดวย 

บริษัทฯ และพนักงานทุกคนทุกระดับตองใหความรวมมือตอทางราชการในการแจงขอมูล

ขาวสารและพฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวของกับยาเสพติดในทุกกรณ ี

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ในกรณีที่ธุรกรรมลับตามที่กลาวมาขางตน มีความจําเปนตองทดสอบความตองการของตลาด 

เชน การเพ่ิมทุน การเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัทฯ จะจํากัดจํานวน รายชื่อของทีมงานผูท่ีสามารถ

เขาถึงขอมูลไวใหชัดเจนและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลไวโดยเฉพาะ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูลตองไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯหรือ

จากการทราบธุรกรรม เมื่อขอมูลดังกลาวยังไมไดมีการเปดเผยตอ

อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ

ลูกจางทุกคน ทุกระดับ ตองไมจําหนาย เสพ หรือมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด 

ใหผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับชั้นตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีตลอดจนใหคําปรึกษา

แนะนําชวยเหลือพนักงานที่มีปญหาเก่ียวของกับยาเสพติดทําการบําบัดรักษาและฟนฟูเพ่ือให

พนักงานมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน 

ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดตามนโยบายของบริษัทฯ รวมกันสอดสองวามีสิ่งผิดกฎหมายหรือมีบุคคลที่มี

พฤติกรรมที่นาสงสัยโดยแจงหรือสงขาวใหผูบังคับบัญชาหรือฝายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 

ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองใหความรวมมือในกรณีที่บริษัทฯอาจทําการสุมตรวจหาสารเสพ

บริษัทฯโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจะ

ดําเนินการลงโทษทางวินัยตามคูมือและระเบียบปฎิบัติวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานและ

จัดสงพนักงานดังกลาวไปบําบัดรักษาตอไป โดยใหถือวาชวงเวลาที่เขารับการบําบัดรักษาเปน

ลูกจางหลังเขารับการรักษาบําบัดจนสามารถเลิกจากยาเสพ

ติดโดยเด็ดขาดแลวกลับเขาทํางานกับบริษัทฯไดตอไป ทั้งนี้พนักงานดังกลาวจะตองนําเอกสาร

องใหความรวมมือตอทางราชการในการแจงขอมูล

 



19. จรรยาบรรณของพนักงาน

  พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อยางสม่ําเสมออยูตลอดเวลา ดังตอไปนี้

(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายและมุงมั่นที่จะสรางความกาวหนาและความมั่นคงใหกับตนเองและบริษัทฯ อยาง

จริงจัง 

(2) รวมกันสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ทํา

และแกไขปญหารวมกันเปนทีมอยางมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พรอม

ที่จะปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และใชทักษะในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

(3) เอาใจใสอยางจริงจังและปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะอดทน มุ

ไปสูความเปนเลิศ

(4) ใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไมใหเสื่อมคาผิดปกติหรือ

สูญหาย รวมทั้งไมนําทรัพยสินของบริ

ในทางที่มิชอบหรือ

(5) ตองรักษาความลับของลูกคา คูคาและบริษัทฯ อยางเครงครัดและจะตองไมเปดเผยความลับที่

เก่ียวของกับกิจการของบริษัทฯ หรือนําขอมูลขาวสารภายในไปแสวงหาประโยชนใดๆ ไมวาจะ

เพ่ือตนเองและหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ

(6) ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนใดๆ เพ่ือตนเองและ

(7) ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานกับผูรวมงานทุกคนเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และ

เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยูในองคกรเดียวกัน

(8) เอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด 

ปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่ดี

(9) ถายทอดความรูและประสบการณในการทํางานแกผูรวมงาน โดยยึดประโยชนของบริษัทฯ เปน

สําคัญ 

(10) ไมใสรายหรือกลาวรายตอบริษัทฯ ผูบริหารและผูรวมงานโดยปราศจากมูลความจริง

(11) พนักงานจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ เก่ียวของโดย

เครงครัดและสม่ําเสมอ ตลอ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหเกิดผลอยางจริงจัง

(12) ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบหากพบวามีการกระทําใดๆ ในบริษัทฯ 

โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

พนักงาน 

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อยางสม่ําเสมออยูตลอดเวลา ดังตอไปนี้

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายและมุงมั่นที่จะสรางความกาวหนาและความมั่นคงใหกับตนเองและบริษัทฯ อยาง

รวมกันสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ทํา

และแกไขปญหารวมกันเปนทีมอยางมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พรอม

ที่จะปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และใชทักษะในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เอาใจใสอยางจริงจังและปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะอดทน มุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาบริษัทฯ 

ไปสูความเปนเลิศ 

ใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไมใหเสื่อมคาผิดปกติหรือ

สูญหาย รวมทั้งไมนําทรัพยสินของบรษิัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนของตนเอง

หรือผิดกฎหมาย 

รักษาความลับของลูกคา คูคาและบริษัทฯ อยางเครงครัดและจะตองไมเปดเผยความลับที่

เก่ียวของกับกิจการของบริษัทฯ หรือนําขอมูลขาวสารภายในไปแสวงหาประโยชนใดๆ ไมวาจะ

เพ่ือตนเองและหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนใดๆ เพ่ือตนเองและ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานกับผูรวมงานทุกคนเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และ

เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยูในองคกรเดียวกัน 

เอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด 

ปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่ด ี

วามรูและประสบการณในการทํางานแกผูรวมงาน โดยยึดประโยชนของบริษัทฯ เปน

ไมใสรายหรือกลาวรายตอบริษัทฯ ผูบริหารและผูรวมงานโดยปราศจากมูลความจริง

พนักงานจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ เก่ียวของโดย

เครงครัดและสม่ําเสมอ ตลอดจนสนับสนุนและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหเกิดผลอยางจริงจัง 

ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบหากพบวามีการกระทําใดๆ ในบริษัทฯ 

โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 
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พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อยางสม่ําเสมออยูตลอดเวลา ดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายและมุงมั่นที่จะสรางความกาวหนาและความมั่นคงใหกับตนเองและบริษัทฯ อยาง

รวมกันสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ทํางาน

และแกไขปญหารวมกันเปนทีมอยางมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พรอม

ที่จะปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และใชทักษะในการ

งมั่นที่จะสรางและพัฒนาบริษัทฯ 

ใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไมใหเสื่อมคาผิดปกติหรือ    

ษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองและผูอ่ืนหรือนําไปใช

รักษาความลับของลูกคา คูคาและบริษัทฯ อยางเครงครัดและจะตองไมเปดเผยความลับที่

เก่ียวของกับกิจการของบริษัทฯ หรือนําขอมูลขาวสารภายในไปแสวงหาประโยชนใดๆ ไมวาจะ

อ่ืนโดยมิชอบ  

ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานกับผูรวมงานทุกคนเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และ

เอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด 

วามรูและประสบการณในการทํางานแกผูรวมงาน โดยยึดประโยชนของบริษัทฯ เปน

ไมใสรายหรือกลาวรายตอบริษัทฯ ผูบริหารและผูรวมงานโดยปราศจากมูลความจริง 

พนักงานจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ เก่ียวของโดย

ดจนสนับสนุนและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือ

ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบหากพบวามีการกระทําใดๆ ในบริษัทฯ 



(13) ควรหลีกเลี่ยงหรือไมกระทําการใดๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดความเ

ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยสวนรวม

  ขอพงึปฏิบัติเม่ือมีปญหา

  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของพนักงานที่กําหนดไวนี้คงจะไมสามารถ

ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง  ทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได 

ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือชี้แนะแนวทางที่เห็นวาสมควรและเหมาะสมเปนกรณีๆ  ไป
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ควรหลีกเลี่ยงหรือไมกระทําการใดๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและ

ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยสวนรวม 

ขอพงึปฏิบัติเม่ือมีปญหา 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของพนักงานที่กําหนดไวนี้คงจะไมสามารถ

ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง  ทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได ดังนั้นเ ม่ือมีปญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควร

ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือชี้แนะแนวทางที่เห็นวาสมควรและเหมาะสมเปนกรณีๆ  ไป
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สียหายตอภาพลักษณและ

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของพนักงานที่กําหนดไวนี้คงจะไมสามารถ

ดังนั้นเ ม่ือมีปญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควร

ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือชี้แนะแนวทางที่เห็นวาสมควรและเหมาะสมเปนกรณีๆ  ไป 



ภาคผนวก 

บทนิยาม 

 

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

“ต.ล.ท.” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

“หลักทรัพย” หมายถึง หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ 

“หลักทรัพยแปลงสภาพ” หมายถึง หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

หุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได 

“หุนกูแปลงสภาพ” หมายถึง หุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนท่ีออก

โดยบริษัทมหาชนจํากัดนั้น 

“ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน” 

ที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด

“ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได

สวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละคนที่มีอยู เพื่อใหผูถือหุนนั้นหรือบุคคลอ่ื

ในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น โดยสิทธิดังกลาวเปนสัดสวนกับจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ

คนมีอยู 

“ผูบริหาร” หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํา

ตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

“รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และใหรวมถึง

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของตามมาตรา 

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก) กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ

(ข) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 

(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม 

(ง) บุคคลใดท่ีกระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา 

การเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้ จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ทั้งนี้เฉพาะการทํา

ธุรกรรมดังกลาว 

 กรรมการของบริษัทฯ

 ผูบริหารของบริษัทฯ

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู หรือหลักทรัพยแปลงสภาพ 

หมายถึง หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อ

หมายถึง หุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนท่ีออก

 หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัดที่ใหสิทธิ

ที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด 

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได” หมายถึง ตราสารที่บริษัทมหาชนจํากัดออกใหแกผูถือหุนตาม

สวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละคนที่มีอยู เพื่อใหผูถือหุนนั้นหรือบุคคลอ่ืนที่รับโอนตราสารดังกลาวใชเปนหลักฐาน

ในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น โดยสิทธิดังกลาวเปนสัดสวนกับจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ

หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํา

ตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย 

หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ถึง บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และใหรวมถึง

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก) 

นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

บุคคลใดท่ีกระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา หากบริษัททําธุรกรรมท่ีใหประโยชนทาง

การเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้ จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ทั้งนี้เฉพาะการทํา

กรรมการของบริษัทฯ 

ผูบริหารของบริษัทฯ 
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หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อ

หมายถึง หุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนท่ีออก

ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัดที่ใหสิทธิ

หมายถึง ตราสารที่บริษัทมหาชนจํากัดออกใหแกผูถือหุนตาม

นที่รับโอนตราสารดังกลาวใชเปนหลักฐาน

ในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น โดยสิทธิดังกลาวเปนสัดสวนกับจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ

หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารง

หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือ

ถึง บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และใหรวมถึง

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง

2551 ซึ่งหมายถงึ 

 

หากบริษัททําธุรกรรมท่ีใหประโยชนทาง

การเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้ จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ทั้งนี้เฉพาะการทํา



 บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ

 กรรมการของบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท

 คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม

 

“บริษัทใหญ” หมายถึง 

(ก) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 

(ข) บริษัทที่ถือหุนตาม (ก) 

(ค) บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทท่ีถือหุนในบริษัทตาม 

ดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละ 

ที่ถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทที่ถือหุนในบรษิัทฯ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละ 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

การถือหุนของบริษัทหรือของบริษัทตาม 

“บริษัทยอย” หมายถึง  

(ก) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทยอยตาม 

(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการ

อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบริษั

 

“บริษัทรวม” หมายถึง 

(ก) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 

มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุนนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของบริษัทแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัทยอยหรือ

กิจการรวมคา 

การถือหุนของบริษัทหรือบริษัทยอยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย

“บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันตั้งแต 

เดียวกัน 

“ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ก

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

กรรมการของบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม

บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

) เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทท่ีถือหุนในบริษัทตาม (ข) 

ดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ษัทฯ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละ 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

การถือหุนของบริษัทหรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการ 

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทยอยตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการ

อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทยอยตาม (ข) 

บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 

มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุนนั้น 

หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของบริษัทแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัทยอยหรือ

การถือหุนของบริษัทหรือบริษัทยอยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันตั้งแต 2 บริษัทข้ึนไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัท

หมายถึง ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

ทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

) โดยการถือหุนของบริษัท

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ษัทฯ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุน

ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

มีอํานาจควบคุมกิจการ 

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการ

แตไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่

หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของบริษัทแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัทยอยหรือ

บริษัทข้ึนไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัท

หมายถึง ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุน

ารถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 



“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายถึง 

(ก) การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกวารอยละ 

นิติบุคคลนั้น 

(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุ

ทางออม หรือไมวาเพราะเหตุอ่ืนใด

(ค) การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ทางตรงหรือทางออม 

“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลใดในลั

(ก)  คูสมรสของบุคคลดังกลาว

(ข)  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว

(ค)  หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม 

(ง)  หางหุนสวนสามัญจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม 

รับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ

หุนสวนจํากัด 

(จ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม 

ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุนรวม

หรือ 

(ฉ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม 

(ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม 

ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ช)  นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล

“กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน

รับผิดชอบในการดําเนินการใดๆ เยี่ยงผูบริหาร รวมถึงกรรมการที่

การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน

“ความเห็นท่ีเปนอสิระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย

ไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล

หรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคบัใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน

“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน 

ไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความ

มั่นใจอยางสมเหตุสมผลเก่ียวกับ 

(ก)   ความเชื่อถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล

(ข)  การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

 

การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม หรือไมวาเพราะเหตุอ่ืนใด 

การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

 

หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลใดในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้

คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 

หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน

หางหุนสวนสามัญจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความ

รับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) 

ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ 

หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว

 

นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล

กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน” หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่

รับผิดชอบในการดําเนินการใดๆ เยี่ยงผูบริหาร รวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปน

การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน

หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย

นใดๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล

หรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคบัใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน

หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน และวิธีการซึ่งมีอยู

ไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความ

ความเชื่อถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล 

การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
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ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ      

นของนิติบุคคลหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือ

การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดย

กษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี ้

เปนหุนสวน 

เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความ

รับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ30 ของหุนทั้งหมดของหาง

) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

หรือ (ข)หรือหางหุนสวนตาม

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว

นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 

หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่

มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปน

การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน 

หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย

นใดๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล

หรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคบัใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

และวิธีการซึ่งมีอยูภายในองคกรซึ่ง

ไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความ

 



(ค) การดูแล ปกปอง ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ

(ง) การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

ดําเนินงานหรือแผนงานที่กําหนดไว
 

“สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน” หมายถึงสิทธิของผูถือหุนในการซื้อขายหรือโอนหุน 

กิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือ

หุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ

ปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ

พิเศษ เปนตน 

“ผูถือหุนที่มีนัย” หมายถึง ผูถือหุนในกิจการใดเกินกวารอยละ 

กิจการนั้น และการถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ี
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ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

การดูแล ปกปอง ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 

การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

ดําเนินงานหรือแผนงานที่กําหนดไว 

หมายถึงสิทธิของผูถือหุนในการซื้อขายหรือโอนหุน 

กิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือ

หุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ

ไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ

หมายถึง ผูถือหุนในกิจการใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการนั้น และการถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 
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การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

หมายถึงสิทธิของผูถือหุนในการซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของ

กิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือ

หุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงิน

ไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชนของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

ธุรกิจของ TAE กําหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงานดวยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยบุคลากรทุก

ระดับจะตองเปดเผยรายการท่ีเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานประเภท 

   รายงานประจําป

ขาพเจาไดอานคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของ 

ขอความในแบบการเปดเผยฯ ฉบับนี้อยางครบถวนและทําความเขาใจอยางดีแลว โดยขาพเจาจะปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด ทั้งนี้ ขาพเจารับทราบ

ตามข้ันตอนการลงโทษ และความรายแรงของการกระทํา

ขาพจาจึงขอรายงานดังตอไปนี้

(โปรดทําเครื่องหมาย X

   ขาพเจา ไมมี รายการที่อาจเปน

   ขาพเจา มี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ 

โดยมีลักษณะของรายการดังตอไปนี้

   มีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไป ระหวาง 
 

      ขาพเจา โดยใชชื่อขาพเจาเอง

      ขาพเจา โดยใชชื่ออ่ืน 

      ผูที่เก่ียวดองในครอบครัวขาพเจา

 (หมายถึง คูสมรส บิดา มารดา บุตร

 ชื่อ (นาย

 เก่ียวดองเปน 

 

 

 

 

 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชนของ 

เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) วาดวยหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

กําหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงานดวยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยบุคลากรทุก

ระดับจะตองเปดเผยรายการท่ีเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ TAE 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานประเภท (โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง )    

รายงานประจําป      รายงานเม่ือเกิดเหตุการณ

ขาพเจาไดอานคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของ TAE 

ขอความในแบบการเปดเผยฯ ฉบับนี้อยางครบถวนและทําความเขาใจอยางดีแลว โดยขาพเจาจะปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด ทั้งนี้ ขาพเจารับทราบวาการละเวนหรือฝาฝน ไมปฏิบัติตามคูมือดังกลาว อาจตองไดรับโทษทางวินัย

ตามข้ันตอนการลงโทษ และความรายแรงของการกระทํา 

ขาพจาจึงขอรายงานดังตอไปนี ้

X ในชอง   และเพ่ิมเติมขอมูลหากจําเปน (ถามี))   

ขาพเจา ไมมี รายการที่อาจเปนผลประโยชนท่ีขัดกันกับผลประโยชนของ 

ขาพเจา มี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ 

โดยมีลักษณะของรายการดังตอไปนี้ 

มีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไป ระหวาง TAE หรือบริษัทในเครือ 

ขาพเจา โดยใชชื่อขาพเจาเอง 

ขาพเจา โดยใชชื่ออ่ืน (ระบุชื่อ) .......................................................................................

ผูที่เก่ียวดองในครอบครัวขาพเจา 

หมายถึง คูสมรส บิดา มารดา บุตร) หรือ ผูแทนของขาพเจา

นาย/นาง/นางสาว) ......................................... นามสกุล 

เก่ียวดองเปน .............................................................................................
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แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชนของ TAE 

วาดวยหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

กําหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงานดวยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยบุคลากรทุก

รายงานเม่ือเกิดเหตุการณ  

TAE (ฉบับปรับปรุง.......) และ

ขอความในแบบการเปดเผยฯ ฉบับนี้อยางครบถวนและทําความเขาใจอยางดีแลว โดยขาพเจาจะปฏิบัติตามอยาง

ไมปฏิบัติตามคูมือดังกลาว อาจตองไดรับโทษทางวินัย

))    

ผลประโยชนท่ีขัดกันกับผลประโยชนของ TAE   

ขาพเจา มี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ TAE 

หรือบริษัทในเครือ TAE กับ 

) ....................................................................................... 

เจา 

นามสกุล ..................................... 

................................................................................................................ 



 

 

 

 

ขาพเจา ขอรายงานดังตอไปนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

1. รายละเอียดของรายการ

2. วิธีการแกไข ในกรณีที่ขาพเจาดําเนินการแกไขปญหาแลว 

 

ความเห็นของผูบังคบับัญชา : 

   รับทราบ 

   อื่น ๆ .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 

 

 

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 

 

 กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม (ถาม)ี)  

รายละเอียดของรายการ 

วิธีการแกไข ในกรณีที่ขาพเจาดําเนินการแกไขปญหาแลว (ถามี)) 

       พนักงานลงชื่อ : ..........................................................................

                          (.........................................................................)

       รหัสพนักงาน : ..........................................................

             ตําแหนง : ..........................................................................

     ชื่อยอหนวยงาน : ..........................................................................

                   วันท่ี : .................../................................/...................

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

              ลงชื่อ : ..........................................................................

                       (.........................................................................)

            ตําแหนง : ..........................................................................

                 วันที่ : .................../..............

 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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.......................................................................... 

(.........................................................................) 

........................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

...../................................/................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

.......................................................................... 

(.........................................................................) 

.......................................................................... 

.................../............................./....................... 


