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นโยบายการก ากบัการดูแลกจิการ 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กรรมการ
บริษทัจดทะเบียนจะต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติท่ีดีตาม กฎ ระเบียบ และขอ้ปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเพ่ือ
ยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ 
 คู่มือ “นโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการ” ของบริษทัฯ ฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดขึ้น เพ่ือยึดถือ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และยกระดบัคุณภาพของการ
ก ากบัดูแลกิจการให้ครอบคลุมแนวปฏิบติัต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผู ้ มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมีต่อบริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) จะใชค้วามพยายามท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัไวอ้ย่างเคร่งครัด และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
สร้างความมัน่คงและความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยืนให้กบัองคก์รและผูถื้อหุ้น 
 
 
 
 ในนามคณะกรรมการ 
 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ

ให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมต่อการตดัสินใจ, สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อตัดสินใจในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งผูส้อบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลก าไร ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทนตน ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งการ
ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรร
เงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและการอนุมติัรายการพิเศษเป็น
ตน้ 

1. บริษทัฯ จะส่งเอกสาร ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุม ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น website ของบริษทัทั้งภาษาไทยไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และภาษาองักฤษไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

2. บริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวด้งัน้ี 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
2.2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
2.3 พิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม ปีท่ี

ผา่นมา 
2.4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปีท่ีผา่นมา 
2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
2.6 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
2.7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 
2.8 เร่ืองอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามประเด็นส าคญัท่ีอยู่ในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการ

บริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุ้นทราบ โดยไม่มีการลงมติ 
3. บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก เสียงอย่างเต็มท่ี โดยจัด

ประชุมในวนัท าการท่ีส านักงานใหญ่ของบริษทั มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น จดัให้มี
บุคลากรและเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสารและจดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ี
รับมอบฉนัทะ 

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

5. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นและร่วมตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
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6. ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะด าเนินการ Live สดการประชุมผ่านทาง Facebook เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม สามารถทราบถึงบรรยากาศในการประชุมได ้โดยจะเร่ิมในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการให้

มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขั้นพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนั 
1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ 

ก าหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ 
ภายใน 31 ธนัวาคมของทุกปี    

2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ ท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงได้
เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ ภายใน 31 
ธนัวาคมของทุกปี    

3. บริษทัฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ 
4. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้

โดยบริษทัฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้

บตัรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
6. บริษทัฯ มีประกาศระเบียบเร่ืองการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบโดยมีการแจง้แนวทางและ
นโยบายให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั และมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้
พิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 
โดยรวม ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัฯ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว ทั้งน้ีให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัของ
บริษทัฯ 

8. คณะกรรมการก าหนดนโยบายเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั และก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ี
รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของส านกังาน 

9. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์  และแจง้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างเสริมผล

การด าเนินงานของบริษทัฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่งและชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่

สังคมหรือภาครัฐ 
1. บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใชเ้พื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ

และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้ าหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 
2. บริษทัฯ มีนโยบายในการยกระดบัคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนกังานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น

และมีความปลอดภยัในการท างาน 
3. การรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกบริษทั แจง้เบาะแสหรือ

ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิด
จรรยาบรรณ การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยผ่านกรรมการอิสระ หรือผ่านกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผ่านฝ่าย
บริหารบริษทั คณะกรรมการก าหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวขา้งตน้ 

4. บริษทัฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนัยส าคญัท่ีอาจ
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง  1 
เดือนก่อนท่ีบริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงานหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและ
หลงัจากประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 3 วนั 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของ

บริษัทฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1One Report) รวมทั้งเผยแพร่ผา่นทาง website ของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1One Report) 

3. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูล เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีออกหลกัทรัพย ์บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลผา่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1One Report)  (1) โครงสร้างและการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษัท, (2) การบริหารจัดการความเส่ียง, (3) การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน, (4) การวิเคราะห์และ
ค าอธิบายของฝ่ายจดัการ, (5) ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น, (6) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ, (7) โครงสร้าง
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การก ากบัดูแลและขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ, (8) รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการกบัดูแลกิจการ, 
(9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

4. คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกบัรายงาน
ของผูส้อบบญัชี 

5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายช่ือ และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ัง
ของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ
บริษทัย่อย หรือหนา้ท่ีอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

7. การเปิดเผยขอ้มูลและผูมี้อ านาจในการเปิดเผยขอ้มูล 
7.1  การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

7.1.1 ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือท าหน้าท่ีส่ือสารกบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นัก
ลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
(1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัให้ประชาชนทราบ 
(2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
(3) ช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ  
(4) การด าเนินการเม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
(5) การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน โดยใชข้อ้มูลภายใน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา 

โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม 
   บริษทัฯ ก าหนดให้บุคคลผูมี้อ านาจในการให้ขอ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7.1.2 ก าหนดให้บุคคลท่ีมีอ านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพยฯ์ (Contact 
Person) ดงัน้ี 
(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตร

มาส แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1One Report)โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
เลขานุการบริษทั 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ รายการไดม้า/จ าหน่ายไป ซ่ึงสินทรัพย ์รายการท่ีเก่ียว
โยง ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูส้อบบญัชี การยา้ยท่ีตั้งส านกังาน
ใหญ่ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และโครงการลงทุน เป็นตน้ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

7.2. การให้ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปส าหรับการบริหารองคก์รกบัส่ือมวลชน โดยก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มี
หนา้ท่ีในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองค์กรต่อส่ือสารมวลชน 

8.  คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยเ์ป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9.  กรรมการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  
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10. คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น ครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบติัการดา้นอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ
เกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบก าหนดมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขและผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบั
จดัการ มีหนา้ท่ีน าเสนอแผนงานและผลการปฏิบติัตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า 

11.  คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยู่เสมอ ก าหนดระเบียบ
ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท า
หนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการมี

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจดัการ 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ ให้กรรมการสองคนเป็นผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท หรือให้กรรมการหน่ึงคนเป็นผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือและประทับตราส าคญัของบริษทัเฉพาะในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  

ก. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวงพาณิชย ์

ข. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวงแรงงาน 

ค. การยื่นเอกสารและด าเนินการใด ๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกดักรมสรรพากร 

ง. การยื่น เอกสารและด าเนินการใด ๆ  กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการใน สังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

จ. การยื่นเอกสารและด าเนินการใด ๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกดักรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและด าเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

ช. การด าเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการน ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการย่ืนขออนุญาต
ต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโอนและการรับโอนเงิน
ประกนัคืนเก่ียวกบัน ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

ซ. การลงนามในเอกสารใบแจง้หน้ี,การรับเงิน,ใบเสร็จรับเงิน 

 

 5.1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและข้อบังคบับริษัท

ก าหนด 
2. ประธานกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
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3. คณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3  ของคณะกรรมการบริษทั บริษทั ซีฟโก ้
จ ากดั(มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกบักบัตลาดทุนท่ี ทจ.
4/2552 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง 
กรรมการโดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
3.1 กรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี (ในกรณีท่ีบริษทัยงัไม่สามารถหากรรมการอิสระท่ีมี

คุณสมบติั ความรู้ความสามารถไดเ้ท่ากบักรรมการคนเก่าได ้ก็จะให้ท่านนั้นด ารงต าแหน่งไดเ้กินกว่า 
9 ปี) 

3.2  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3.3  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ผูใ้ห้บริการดา้นวิชาชีพแก่บริษทั  เช่น 
ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัย่อย หรือ
เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3.4  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งใน
ดา้นการเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัย่อย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

3.5  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัย่อย หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

4. การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีก าหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีการ
เสนอช่ือกรรมการเพ่ือการเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชัดเจน 
เพื่อประโยชน์ในการคดัสรร 

5. เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
6. ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การท า

หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
7. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 7 คร้ัง 
8. คณะกรรมการชุดยอ่ยตอ้งจดัให้มีการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
9.  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของ

บริษทั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
10. คณะกรรมการอิสระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
11. จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและลงมติใด ตอ้งมีจ านวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทั้งส้ิน และลงคะแนนเสียงตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
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5.1.2 คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
2. มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการท างานท่ีดี 
3. เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ยา่งพอเพียง 
4. กรรมการบริษทัตอ้งผ่านการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนของ

บริษทั และผา่นการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ื่น 
6. สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ยา่ง
เพียงพอ   
 

5.1.3 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผู ้น าของคณะกรรมการในการก ากับ  ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 

ฝ่ายเท่ากนั 
 

5.1.4 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
2. ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตาม

นโยบายของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อมุ่งสู่ผลสูงสุด
ให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้น 

3. ด าเนินการให้บริษทัมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล และเช่ือถือได ้

4. มีส่วนร่วมในการด าเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียง
ท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเท่าเทียมกนั 
6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนก าหนด     

กลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการก าหนดมาตรฐานการด าเนิน
กิจการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้น 

7. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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8. ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการไดติ้ดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
และผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะเป้าหมายของผลประกอบการและเป้าหมายทางการเงิน และ
แผนงานเป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

9. จดัให้มีเลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษทั ไดแ้ก่ การประชุม
คณะกรรมการและผู ้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและ
ด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและ
บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 

10. จดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษทั 

11. งดซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งน้อย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจง้ข่าวงบ
การเงินอย่างน้อย 3 วนั  ก่อนการซ้ือขายต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันต่อเลขานุการบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

12. รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาท่ียงัไม่บรรลุ นิติภาวะของตนต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

12.1 มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษทัท าขึ้นระหว่างรอบปีบญัชี 
12.2  ถือหุ้น หุ้นกู ้หรือหุ้นบุริมสิทธ์ิในบริษทั และบริษทัในเครือ 

13. คณะกรรมการบริษทัจดัท าการประเมินผลงานตนเองเป็นประจ าทุก ๆ ปี  เพื่อทบทวนว่าไดมี้การก ากบัดูแล
ให้มีการก าหนด และ/หรือ ด าเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนฝ่ายบริหารน าไป
ปรับปรุง/พฒันา การบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษทัฯปรับปรุงจาก
ตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษทัฯ และแจง้ผลประเมินให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสู่การด าเนินการของฝ่ายบริหาร 
 

5.1.5 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษทั 

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
ผูจ้ดัการไปปฏิบติั 

2. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั หรือจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ 

3. อนุมติัการกูย้ืมเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

4. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

5. อนุมติัการให้กูยื้มเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้น หรือบริษทัท่ีมีการ
ประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

6. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้น หรือ
บริษทัที่มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

7. อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
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8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลกัทรัพยอ์ื่นใด ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

9. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

10. อนุมติัการจ าหน่ายจ่ายโอนสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมติัการปรับสภาพ การท าลาย การตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและ/หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ช ารุด 
สูญหาย ถูกท าลาย เส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชี(ราคาทุน) ในวงเงินส่วนท่ี
เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

12. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ 
การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษทัฯ ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ และ/หรือ
ท่ีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยใ์นวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

13. อนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

14. เสนอการเพ่ิมทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแกไ้ข เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น  

15. มอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลอื่นใดท าการแทนได้ 
16. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ มาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม 

ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 

17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 

18. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยแ์ละการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 องค์ประชุมขั้นต ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 
 การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (ยกเวน้ประธานกรรมการ) มีการประชุมกันเองตาม
ความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหาร เขา้ร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหา
ต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างย ัง่ยืน หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจ  
 

5.1.6 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
1. จดัท านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย เสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 
2. ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ

ประจ าปีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและไตรมาสของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เทียบกบัแผนและ

งบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบพร้อมเสนอขอ้แนะ 
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4. อนุมติัค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อคร้ังโดยการอนุมติันั้นเป็นการด าเนินงานตามปกติ ส่วนท่ีเกินตอ้ง
รายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบและพิจารณาอนุมติั หลงัจากนั้นน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบ 

5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 และรายงานคณะกรรมการบริหารทราบ เวน้แต่ โครงการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขา้งตน้ ให้
เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ให้รวมถึงโครงการลงทุนเพ่ือการบ ารุงรักษา การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ หรือการทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม 

6. อนุมติัให้ปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้างองคก์ร ระดบัแผนกลงไป 
7. เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

ทั้งน้ี การใชอ้  านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่รวมถึง (ตอ้ง
ไม่ขดัแยง้กบักฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อ านาจในการอนุมติัรายการที่ท  าให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการท่ีก าหนดให้ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

8. ปฏิบติัตามระเบียบการจดัซ้ือของบริษทัซ่ึงอนุมติัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 
9. สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการไดอ้ยา่ง
เพียงพอ  

10. ตอ้งมีหน้าท่ีจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู ้ท่ีอยู่ กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ีย ังไม่บรรลุนิ ติภาวะต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

 
5.2   คณะกรรมการบริหาร  

 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีก าหนดให้
สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้ าหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและอ านาจการบริหารต่างๆ ของ
บริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ     และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ 
ของบริษทัท่ีก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บ
อนุมติัไว ้ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน และด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 องค์ประชุมขั้นต ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะลงมติ 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยืน ดงัต่อไปน้ี 
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงิน (ทั้งน้ีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีรธร เป็นผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการสอบทานงบการเงิน)   คณะกรรมการตรวจสอบมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยจะตอ้งมีการจดัประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่า
จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของ
บริษทั 

5. พิจารณาถอดถอน เลิกจ้างผูส้อบบัญชีของบริษัทได้ เม่ือการท างานท่ีได้รับมอบหมายไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

6. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายใน ให้เขา้มาท างานตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
รวมทั้งมีอ านาจถอดถอนผูต้รวจสอบภายในได ้เม่ือปฏิบติังานไม่ไดต้ามท่ีมอบหมาย 

7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 

8. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญั ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

9. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 
9.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้



- 12 - 
 

 

9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
9.3 เหตุผลท่ีเช่ือว่าผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
9.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
11. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
12. จดัให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผูต้รวจสอบภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

 องค์ประชุมขั้นต ่า ขณะท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติ 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 
5.3.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 1.  พิจารณาก าหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่ง  

1.1 กรรมการบริษทัและน าเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทัเพื่อน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง 

1.2 กรรมการบริหารและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง   
 2.  ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั   
3.  พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ติดตามระยะเวลาด ารงต าแหน่งของ

กรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั พร้อมทั้งติดตามการท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่) 

4.  สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเม่ือครบวาระหรือมี
ต าแหน่งวางลง หรือต าแหน่งผูบ้ริหารอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

5.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
6.  ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ 
 7.  ภารกิจอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 องค์ประชุมขั้นต ่า ขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะลงมติ 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด    
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5.3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดท้  าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2566 เพื่อมา

ก าหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษทั โดยให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของ
บริษทั รวมทั้งประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 ในด้านการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษทัได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเส่ียงของ
บริษทัจากการรายงานของฝ่ายจดัการในการรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง และรับทราบจาก
การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงบริษทัไดมี้การก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการก าหนด
มาตรการป้องกนัและระบบจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะท างานโดยมีนายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดในระดบัปฏิบติัการดา้นการตรวจประเมินและบริหารความเส่ียง และ นายเอกราช แกว้ลาเวียง เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดใน
ระดบัปฏิบติัการดา้นการติดตามและทวนสอบกระบวนการบริหารความเส่ียง   

 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้(Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) ของบริษทั

ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและอนุมติั 

2. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจดัการ

ความเส่ียง รวมถึงแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการบริหารความเส่ียง

ท่ีเพียงพอเหมาะสม 

3. ดูแล และสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงของบริษทั บรรลุส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว ้พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ติดตามแผนการ

ด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ เพ่ือมัน่ใจว่าความเส่ียง

ไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

4. ดูแล และสนบัสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 

คร้ังเพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีใชอ้ยู่ยงัคงสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพ

การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษทั 

5. ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูล และประสานงานเก่ียวกับความเส่ียง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบอยา่งต่อเน่ือง 

7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการ

ปฏิบติังานบางดา้นท่ีบริษทัมีบุคลากรไม่เพียงพอ และ/หรือ ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นไม่เพียงพอ ในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ตามการว่าจา้งดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งเป็นการว่าจา้งเฉพาะ

คราวเท่านั้น 
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 องค์ประชุมขั้นต ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะลงมติ 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

5.3.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
 บทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

 ดา้นบรรษทัภิบาล 
1. ก าหนดนโยบายและจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และจดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและน าเสนอ

คณะกรรมการเพื่ออนุมติัให้น าไปปฏิบติัในพนกังานทุกระดบั 
2. ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด

และต่อเน่ือง 
3. ท าการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีตามแบบสากล 
4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโนม้ และเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน าในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน ามา

ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีย่ิงขึ้น 
5. ให้ค  าแนะน าแก่บริษทั คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะท างานในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัคณะกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อ

บริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและรายงานประจ าปี ให้กบัผูท่ี้มีส่วน

ไดเ้สียต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 
ดา้นความยัง่ยืน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั 

2. ให้การสนบัสนุนในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยการร่วมประชุมให้
แนวทางในการด าเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 

3. กลัน่กรองแผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และสอบถามผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ 

4. พิจารณาประเมินผลการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างย ัง่ยืน ให้ค  าแนะน าเพ่ือ
พฒันาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เร่ืองการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพ่ือเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดต้ามท่ีสมควร 

องค์ประชุมขั้นต ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะลงมติ 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยัง่ยืนจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยืนตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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 5.4 เลขานุการบริษัท 

 หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

1. ให้ค  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวขอ้งขอ้กฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. จดัการประชุมตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษทั หนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

5. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. จดัท าขอ้มูลเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วม ฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
ของกรรมการ 

7. ภารกิจอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะดูแลให้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีดีของคู่มือนโยบาย

การกบัดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้าง
ความมัน่คงและยัง่ยืนให้กบัองคก์ร ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
 คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล ก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ” เป็นประจ าทุกปี 
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