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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 
บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายและการ

ปฏิบตัิตามนโยบายอย่างสม ่าเสมอ และเปิดเผยรายงานการก ากับดูแลกิจการไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
พรอ้มทัง้นโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการบรษัิททกุคน เขา้รว่มอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ทัง้ของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสถาบนัอื่นเพื่อน าความรูค้วามสามารถ
มาพฒันาการบริหารต่อไป นอกจากนี ้บริษัทไดป้ระกาศนโยบายการก ากบัดูแลกิจการใหผู้บ้รหิารและพนกังานรบัทราบ
และปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเครง่ครดั 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ 

บริษัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของเจา้ของบริษัท และในฐานะนกั
ลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลและสารสนเทศของ
บริษัทอยา่งเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล  การแต่งตัง้หรื อถอดถอน
กรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส  าคญัและมีผลตอ่ทศิทางในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท เป็นตน้ 
  บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัโดยใหค้วามส าคญัเรื่องการรกัษาสิทธิพืน้ฐานของผู้
ถือหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิตามพืน้กฎหมายที่ก าหนด โดยมีการใหข้อ้มลูอยา่งครบถว้น เทา่เทียมกนั เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้วางใจ และมีความมั่นใจในการลงทนุ 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ  ขา้งตน้แลว้ บรษัิทยงัไดด้  าเนินการในเรือ่งตา่ง ๆ  ที่เป็นการอ านวยความสะดวก
ในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1. บริษัทจะจัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบ
บญัชีในแตล่ะปี และอาจจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี ในกรณีที่ตอ้งขอมติอนมุตัิส  าหรบัการท าธุรกรรม
ที่ส  าคัญจากผูถื้อหุน้ โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่าง  ๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการประชมุ และลงประกาศหนงัสอืพิมพแ์จง้วนันดัประชมุลว่งหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั โดยในแต่
ละวาระการประชมุจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบดว้ย 

2. บรษัิทจะก าหนดสถานท่ีและเวลาส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ ใหม้ีความเหมาะสมและสะดวกแกผู่ถื้อหุน้ท่ีจะ
เขา้รว่มประชมุ 

3. ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ  

4. ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้
ก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงนักลงทุนสัมพันธ์ 
investor@auct.co.th 
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5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ข้อซักถาม ให้
ขอ้เสนอแนะหรอืแสดงความคิดเห็นตอ่ที่ประชมุในประเด็นตา่ง ๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั โดยกรรมการและผูบ้รหิารที่
เก่ียวขอ้งจะเขา้รว่มประชมุ เพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มลูตอ่ที่ประชมุ 

6. ในการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจะแจง้ใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูส้อบบญัชีภายนอก และที่ปรกึษาตา่ง ๆ เป็น
ตน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตามความเหมาะสม  

7. บริษัทจะท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยใหแ้สดงขอ้มูลอย่างถกูตอ้งครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้

8. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอรายช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทตามเวลาที่บริษัทก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเป็นผูพ้ิจารณา กลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิ เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท และที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ตามล าดบั  

 
หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
 บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทกุราย โดยในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้  ได้
ก าหนดใหส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุเป็นไปตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู ่คือ หนึ่งหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึง่เสยีง และในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ หรือ
บคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดั
ประชมุ  
 นอกจากนี ้บรษัิทไดก้ าหนดมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคล
ดงักลา่ว โดยหา้มบคุคลที่เก่ียวขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัก่อนมีการเปิดเผย      
งบการเงินต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูนัน้ตอ่บคุคลอื่นดว้ย  
 บริษัทไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกับหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท และบท
ก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์อง
บริษัท ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและ
ผูบ้รหิารของบรษัิท หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนกัดีวา่ การสนบัสนนุและ
ขอ้คิดเห็นจากผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน ์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียดงักลา่วไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งดี นอกจากนี ้
บริษัทยงัสง่เสริมใหม้ีความรว่มมือระหวา่งบริษัทและกลุม่ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสียแตล่ะกลุม่ เพื่อสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่บรษัิท
ตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้
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ผูถื้อหุน้   : บรษัิทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ผูถื้อหุน้ 
โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในท่ีดี มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส และเช่ือถือได ้

พนกังาน : บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน ซึ่งเป็นทรพัยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท จึงมุ่งมั่นใหก้าร
สนบัสนนุในการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบคุคลเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท บริษัทเอา
ใจใสแ่ละปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนทกุระดบัอยา่งเป็นธรรมทัง้ในดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการและ
ยึดเมตตาธรรมในการดูแลพนกังาน อีกทัง้ยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการสรา้งวฒันธรรม
องคก์รทีด่ี มีการท างานเป็นทีม และเสรมิสรา้งบรรยากาศและความรูส้กึปลอดภยัในการท างาน 

คู่แข่ง     :  บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึง
ปฏิบตัิในการแขง่ขนัโดยหลกีเลีย่งการแขง่ขนัดว้ยวิธีไมส่จุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่ขนั 

คู่คา้       :  บริษัทปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ที่สจุริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา เง่ือนไขการคา้ และ
ค ามั่นที่ใหไ้วก้ับคู่คา้อย่างเคร่งครดั โดยค านึงถึงผลประโยชนร์่วมกนัอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
เพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีทางธุรกิจ 

ลกูคา้     : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและใหบ้รกิารท่ีดี โดยค านึงถึงความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคัญ 
เพื่อสรา้งความพึงพอใจและความเช่ือมั่นใหก้บัลกูคา้ พรอ้มทัง้ยึดมั่นในการปฏิบตัิตามสญัญาและ
รกัษาความลบัของลกูคา้อย่างเครง่ครดั มีการส ารวจความคิดเห็นของลกูคา้ รวมถึงก าหนดขัน้ตอน
การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

เจา้หนี ้   : บริษัทตระหนกัดีวา่การสรา้งความสมัพนัธ์กบัเจา้หนีเ้พื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นและไวว้างใจเป็นภาระท่ี
ตอ้งปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

สงัคม : บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอ้บังคบัต่าง ๆ อย่างครบถว้นและ
สง่เสริมกิจกรรมสาธารณประโยชนท์ี่เป็นประโยชนแ์ละไม่ก่อปัญหาเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการ
ด าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชน  และ
สิง่แวดลอ้ม 

 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ทัง้รายงาน
ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ตลอดจนขอ้มลูอื่นที่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งลว้นมีผลตอ่
กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศของ
บริษัทใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชนไดร้บัทราบอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อท าใหผู้ไ้ดร้บัขา่วสารมีความเขา้ใจในบรษัิท
อย่างถกูตอ้ง โดยจะเผยแพรผ่่านช่องทางต่าง ๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตข์องบรษัิท www.auct.co.th  
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเ งินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
  
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคณุภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การ
บริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  โดยคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก าหนด
นโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนก ากบัดแูลฝ่ายบริหารเพื่อใหก้ารบริหารเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผู้ถือหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์โปรง่ใส ตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  
 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับดแูลหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด และสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่บรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทก าหนดใหก้รรมการแตล่ะคนด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบยีนอื่นไดไ้มเ่กินกวา่ 5 แหง่ 
 ในการประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ   
แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ใน
ปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ิธี จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกใหด้  ารงต าแหนง่
ตอ่ไปอีกวาระก็ได ้
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบตัิ
หนา้ที่เฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาหรอืรบัทราบ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ท่ีก าหนด 
 บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย 
ในขณะที่ฝ่ายจัดการท าหนา้ที่บริหารงานของบริษัทในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้น ประธาน
กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารสงูสดุ หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จึงเป็นคนละบคุคลกนั โดยทัง้สองต าแหน่งตอ้งผา่นการ
คดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 
 ทัง้นี ้บรษัิทมีเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท  ซึง่ท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ที่คณะกรรมการควร
ทราบและปฏิบตัิหนา้ที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 
จดัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้ จดัท ารายงานการประชมุ รายงานประจ าปีของบรษัิท ตลอดจน
จดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด 
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5.2  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรู ้ทกัษะ และความเช่ียวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผูน้  า 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง แผนงานและ
งบประมาณของบริษัท แนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิี่ประชมุผูถื้อหุน้ และจรยิธรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียทกุ
กลุม่ 
 ขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท มีดงันี ้

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บรหิารธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และ
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้ และเพิ่มมลูคา่สงูสดุแก่กิจการ 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ กลยทุธ ์นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันา
บุคลากรของบริษัท รวมทัง้ติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามแผนงาน งบประมาณ และการใชท้รพัยากรของบริษัทใหม้ี
ประสทิธิภาพ 

3. จัดใหม้ีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ชัดเจน 
โปรง่ใส นา่เช่ือถือ  รวมทัง้ดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีขบัเคลือ่นใหบ้รษัิทเติบโตอยา่งยั่งยืน 
5. ก ากบัดแูลใหค้ณะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิาร ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว ้ 
6. จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัเป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชี  

สิน้ปีของบรษัิทและจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อมีความจ าเป็น 
7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ รวมถึงประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
8. ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยใหม้ีการประเมินการปฏิบตัิงาน

เป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการบรษัิท และการประเมินตนเองเป็นรายบคุคล เพื่อน า
ผลการประเมินมาพิจารณารว่มกนัในคณะกรรมการบรษัิท 

9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ    
ชดุตา่ง ๆ และฝ่ายบรหิารอยา่งชดัเจน 

10. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
น าเสนอเพื่อเสนอรายช่ือตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

11. แต่งตัง้มอบหมายหรือแนะน าใหค้ณะกรรมการต่าง ๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเรื่องใด
เรือ่งหนึง่ที่ เห็นสมควร 

12. เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชีตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนด     
คา่สอบบญัชีประจ าปี 

13. จัดท ารายงานประจ าปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ     
ชดุยอ่ยเป็นประจ าทกุปี 
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15. ก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

 
5.3  จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนกังาน 
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบรษัิทดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรม ทัง้
การปฏิบตัิต่อบริษัท ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตาม
แนวทางดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยบริษัทไดม้ีการประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่าง
เครง่ครดั 

 
5.4 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาการท ารายงานระหวา่งกนักบับคุคลที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ยความ
รอบคอบ และสมเหตสุมผล บนหลกัการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญา
ทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการที่พิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึง
ความสมัพนัธห์รือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ  านาจอนมุตัิใน
ธุรกรรมนัน้ ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะไดม้ีการ
เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

 
5.5  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ระดบับริหาร และระดับปฏิบตัิงาน และเพื่อรกัษาเงินทนุ
ของผูถื้อหุน้และสินทรพัยข์องบริษัท จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน โดยไดป้ระกาศเป็นนโยบายในการปฏิบตัิงานของบริษัทและก าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจการด าเนินการ
ของผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิงานไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน โดยมีการแบง่แยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคมุ 
และผูป้ระเมินผลออกจากกนั พรอ้มทัง้มีการควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษัิทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
  บริษัทไดม้ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทาง
การเงิน การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหม้ีประสิทธิผลและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจตลอดจนการดแูลทรพัยส์ินและการใชท้รพัยส์ินให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทมีนโยบายว่าจา้งบริษัท
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ภายนอกเป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบรายการที่ส  าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ พรอ้มทัง้ท าหนา้ที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายการต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบัความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในซึ่งครอบคลมุทัง้การด าเนินงาน
และการก ากบัดแูลปฏิบตัิงาน การจดัการความเสี่ยงและการใหค้วามส าคญัต่อรายการผิดปกติ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ
ในการปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในเพื่อใหม้ั่นใจวา่บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะสง่เสริมความนา่เช่ือถือใหก้ับ
งบการเงินของบรษัิท 
 

5.6  การบริหารความเสี่ยง         
    บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหนา้ที่พิจารณาและก าหนดแนวทางป้องกนัความเสี่ยงทัง้ที่เกิดขึน้
จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพื่อปอ้งกนัความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบับรษัิท 
  

5.7  รายงานของคณะกรรมการ 
               คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท า
ขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอก การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่ส  าคญัทัง้ขอ้มลูทาง
การเงินและไมใ่ช่การเงิน โดยด าเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิ 
 

5.8  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดใหม้ีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยก าหนดวาระที่ชัดเจน และน าส่งเอกสารการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนการประชมุ เวน้แตก่รณีมีเหตจุ าเป็นเรง่ดว่น 
               ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และกรรมการผูจ้ัดการเป็นผูร้่วมกันก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแตล่ะคนสามารถเสนอวาระ เพื่อเขา้รบัการพิจารณาในท่ีประชมุได ้
              ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ และอาจเชิญผูบ้ริหารเขา้รว่มประชุมเพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเติมในฐานะผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จะได้
รบัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีสว่นไดเ้สียจะไมเ่ขา้รว่มประชุม และ/
หรือ ไม่ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสียงเพิม่ขึน้อีกหนึง่
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด โดยจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
             บริษัทจะมอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อบันทึก
รายงานการประชุม รวมทัง้เป็นผูจ้ัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุม พรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้
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5.9  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
     บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ที่พิจารณา กลั่นกรอง โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท สอดคลอ้งกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั และเหมาะสมกบัหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน โดยบริษัทใชค้วาม
ระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทในอตัราที่แข่งขนัไดใ้นกลุม่ธุรกิจเดียวกัน เพื่อรกัษา
กรรมการและผูบ้รหิารที่มีคณุภาพไวก้บับรษัิท  

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส และผ่านการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมี
การเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
              คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ เพื่อใหม้ีการ
ปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง  
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม ่เพื่อทราบลกัษณะธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิท รวมถึงหลกัเกณฑต์า่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ
ในบรษัิทจดทะเบียนใหแ้ก่กรรมการใหม ่
 

5.11 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจัดท าแผนและก าหนด

หลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อเตรียมความพรอ้มของบคุลากรในองคก์ร และ
มั่นใจไดว้่าบริษัทมีผูบ้ริหารที่มีความรู ้ความสามารถ ที่สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคญัต่อไปในอนาคตได ้และเพื่อ
ปอ้งกนัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 

5.12 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดใหม้ีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะปีละ 1 ครัง้ 

โดยมุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อน า
ผลการประเมินมาวิเคราะหก์ารปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ และน าขอ้มลูเสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงาน
ตอ่ไป  
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 6 หวัขอ้หลกั ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
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โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้
1. กรรมการแตล่ะทา่นท าการประเมินประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เสนอผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพ

ในการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที่เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อขออนมุตัิต่อผูถื้อหุน้ ตามล าดับ โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทในภาพรวม 
ใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ 

นอกจากนี ้บริษัทก าหนดใหม้ีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคลดว้ย เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการตอ่ไป 
 


