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หน้ำ 1 

ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

วิสยัทศัน์ 

ควำมรู ้ประสบกำรณ์ เป็นมอือำชพี และคำดหวงัได ้ 

พนัธกิจ 
1. ใหบ้รกิำรงำนทีม่คีุณภำพและมปีระสทิธผิล แก่ผูว้่ำจำ้ง ภำยใตอ้ตัรำค่ำบรกิำรทีส่มเหตุสมผล 
2. ส่งมอบงำนทนัเวลำพรอ้มสรำ้งควำมประทบัใจในคุณภำพงำน 
3. พฒันำทกัษะของพนักงำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูว้่ำจำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
4. พฒันำประสทิธภิำพ มำตรฐำนและระบบในกำรท ำงำนเพื่อควำมยัง่ยนืขององคก์ร 

จริยธรรมทำงธรุกิจ 
กำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย และมจีรยิธรรม ในกำร

ประกอบธุรกจิ จงึไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณเพื่อใหทุ้กคนใชเ้ป็นแนวทำง หรอืเป็นกรอบในกำรปฏบิตังิำน จรรยำบรรณที่
จดัท ำขึน้ถอืเป็นหลกัฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื โดยเป็นหลกัชีน้ ำกำรกระท ำของพนักงำนทัง้องคก์ร และ
วถิทีำงทีบ่รษิทัด ำเนินธุรกจิ โดยกำรสรำ้งค่ำนิยมใหพ้นักงำนยดึถอืปฏบิตัจินเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั เพื่อเป็น
กลไกช่วยใหน้ ำไปสู่เป้ำหมำยทีบ่รษิทัไดก้ ำหนดไวแ้ละเสรมิสรำ้งชื่อเสยีงภำพลกัษณ์ขององคก์ร  

จรรยำบรรณฉบบันี้เป็นแนวปฏิบตัิเบื้องต้นที่ทุกคนพงึปฏิบตัติำม และจดัท ำขึ้นในสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิที่
เปลี่ยนแปลง จงึไม่สำมำรถรองรบักำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตไดทุ้กกรณี ทุกท่ำนควรศกึษำ และท ำควำมเขำ้ใจอย่ำง
ถ่องแทแ้ละรกัษำจรรยำบรรณของจรรยำบรรณฉบบันี้  

 
1. ค ำจ ำกดัควำมและควำมหมำย 
จรรยำบรรณ หมำยถงึ ควำมประพฤตทิีด่ทีีก่ ำหนดขึน้ไวใ้หถ้อืปฎบิตั ิหรอืจรยิธรรมซึ่งหมำยถงึกำรประพฤตปิฏบิตัติ่อ

ผูอ้ื่นดว้ยควำมเป็นธรรม 
จรรยำบรรณทำงธุรกจิ หมำยถงึ มำตรฐำนกำรประพฤตปิฏบิตัทิีด่ทีีก่ ำหนดขึน้เพื่อใหก้รรมกำรผูบ้รหิำรและพนักงำน

ยดึถอืปฏบิตั ิซึ่งจรรยำบรรณทำงธุรกจิ จะต้องมคีวำมชดัเจนเพยีงพอทีป้่องกนั กำรประพฤติ
ปฏบิตัใินทำงทีผ่ดิหรอืท ำใหเ้สื่อมเสยีและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมตอ้งกำรขององคก์รทีต่อ้งกำร 
ให้ทุกคนปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบั ตำมนโยบำยและตำมคุณค่ำหลกัขององค์กร 
นอกจำกนี้ จรรยำบรรณทำงธุรกิจต้องได้รบักำรทบทวน หรอืปรบัปรุงให้มคีวำมทนัสมยัอยู่
เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำแนวทำงทีใ่หย้ดึถอืปฏบิตัดิว้ยควำมสุจรติและเยีย่งมอือำชพี มมีำตรฐำน
ในระดบัสงูอยู่เสมอ บรษิทัจะปฏบิตัแิละดแูลใหเ้จำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิโดยถอื
ปฏบิตัติำมจรยิธรรมธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม ทัง้ทำงกฎหมำย และ ทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดตี่อบุคคลใน
ชุมชน สงัคม และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏบิตัติ่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเรื่องของสนิคำ้และบรกิำร โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ 
3. ประกอบธุรกจิโดยมรีะบบกำรด ำเนินงำนทีม่มีำตรฐำนและมกีำรควบคุมทีด่ ี โดยใชค้วำมรู้

ควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ทีด่ว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูทีเ่พยีงพอและมหีลกัฐำนสำมำรถ
อำ้งองิไดร้วมทัง้ถอืปฏบิตัติำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 
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หน้ำ 2 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ล่วงรู้มำเนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่
ตำมปกตวิสิยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหน้ำทีแ่ละกฎหมำย 

5. ใหลู้กคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสนิคำ้และบรกิำร 
6. เปิดเผยขำ่วสำรขอ้มลูของสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น 
7. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ กบัลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง

หรอืเงือ่นไขไม่ได ้ตอ้งรบีแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกนั 

 
2. กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

2.1 บรษิทั ซึ่งในทีน่ี้หมำยถงึ บรษิทั เวลเกรด เอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) ประสงค์ใหก้รรมกำรและพนักงำน
ทุกคนรบัผดิชอบในกำรท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมมำตรฐำนที ่ก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกจิของ
บรษิทั ซึง่ครอบคลุมและค ำนึงถงึประเดน็ต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 
2.1.1 กำรโน้มน้ำว กระตุน้และจงูใจใหก้รรมกำรและพนักงำน ร่วมมอืร่วมใจสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กิ 
2.1.2 ควำมคำดหวงัและสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ของกรรมกำรและพนักงำนรวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่หมำยถงึ

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีหรอืผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง (Stakeholders) ทีส่ ำคญัในวงจรธุรกจิขององค์กร อนัไดแ้ก่ ผู้
ถือหุ้น กรรมกำรผูบ้รหิำร และพนักงำน ลูกค้ำ และคู่ค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำคู่แข่งขนั ชุมชน สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

2.1.3 สรำ้งควำมเชื่อมัน่ว่ำ สทิธติำมกฎหมำยของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไดร้บัควำมคุม้ครอง 
2.1.4 กำรปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีดว้ยควำมสุจรติ โปร่งใสและเป็ นธรรม 

2.2 กรณีมปัีญหำในกำรปฏบิตั ิหรอืมขีอ้ควรปรบัปรุงควรรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบตำมล ำดบัขัน้ 
 
3. แนวทำงในกำรประกอบธรุกิจ 

3.1 บรษิทัยดึถอืกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีใ่ชก้บัธุรกจิกำรคำ้อย่ำงเคร่งครดัและถงึแมว้่ำกฎหมำยจะยอมท ำได ้
แต่บรษิทัจะปฏบิตัใินทำงทีซ่ื่อตรงและถูกตอ้งทีสุ่ด 

3.2 บรษิทัเชื่อมัน่ว่ำกำรประกอบธุรกจิอย่ำงซื่อตรง มจีรยิธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทำงกำรประกอบธุรกิจที่
ถูกตอ้งและยัง่ยนื และมุ่งมัน่ท ำควำมดตี่อบุคคลในชุมชน สงัคม และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

3.3 บรษิทัจะเคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมอนัดขีองชำติ 
3.4 บรษิทัจะบรหิำรงำนดว้ยควำมซื่อตรง รวมทัง้กำรบนัทกึบญัชทีีถู่กต้อง กำรเสนอและใชง้บประมำณอย่ำง

ชดัเจนและประหยดั รวมถงึกำรประเมนิโครงกำรลงทุนต่ำงๆ อย่ำงซื่อตรง ถูกต้องโปร่งใสและมหีลกักำร
ปฏบิตัติ่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเรื่องของสนิคำ้และบรกิำร โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิรวมทัง้ถอืปฏบิตัติำมขอ้
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

3.5 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้ำทีต่นได้ล่วงรู้มำเนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลที่ตำมปกติวสิยัจะพงึ
สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหน้ำทีแ่ละกฎหมำย ใหลู้กคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนไดเ้กี่ยวกบั
ควำมไม่สมบูรณ์ของสนิค้ำและบรกิำรเปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลของสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ กบัลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรม หำกปฏบิตัติำมขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขไม่ได ้
ตอ้งรบีแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกนั 

3.6 บรษิทัมุ่งหวงัควำมซื่อตรงจำกพนักงำนทุกระดบัชัน้ ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยของบรษิทัหลกัเกณฑ์ทำง
บญัช ีและกำรควบคุมภำยในอื่นๆ และหำกพนักงำนพบเหน็กำรละเมดิกฎระเบยีบหรอืนโยบำยของบรษิทั 
ทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิกำรทุจรติและควำมเสื่อมเสยีแก่บรษิทั พนักงำนพงึแจง้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบทนัท ี
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ส่วนท่ี 2 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 บรษิัทมนีโยบำยกำรปฏบิตัติำมขอ้พงึปฏิบตัทิีด่ ี(Code of Best Practice) เพื่อเสรมิสรำ้งควำมโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย 
ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ซึ่งเป็นกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ซีึง่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัครอบคลุม
หลกักำร 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐำนะของเจำ้ของบรษิัท 
และในฐำนะนักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สทิธใินกำรซื้อ ขำยหรอืโอนหลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรไดร้บัขอ้มลูของ
บรษิทัอย่ำงเพยีงพอ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบรษิทั สทิธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำร
แสดงควำมคดิเหน็ สทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอด
ถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เป็น
ตน้ 

 นอกเหนือจำกสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ขำ้งต้นแล้ว บรษิทัยงัไดด้ ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิัทจะจดัให้มกีำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี ภำยในสี่ (4) เดอืนนับจำกวนัสิ้นสุดรอบบญัชีของแต่ละปี 
โดยจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม และขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบล่วงหน้ำ 7 
วนั ก่อนถงึวนัประชุม ส่วนกรณีวำระส ำคญันัน้จะจดัส่งขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบล่วงหน้ำสบิสี ่(14) วนั ก่อน
ถงึวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มรีะยะเวลำในกำรพจิำรณำ ยกตวัอย่ำงวำระส ำคญั เช่น วำระเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อ
อนุมตักิำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ใหบุ้คคลในวงจ ำกดั (PP) ในรำคำต ่ำ กำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่
ใหก้บักรรมกำรและพนักงำน (ESOP) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเงนิทุนของบรษิทั กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ที่มนีัยส ำคญั และกำรเพิกถอนหลกัทรพัย์ เป็นต้น  และลง
ประกำศหนังสอืพมิพแ์จง้วนัเชญิประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำสำม (3) วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดยใน
แต่ละวำระกำรประชุมจะมคีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรประกอบไปดว้ย 

1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทเปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้สำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งทีบ่รษิทั
ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยก่อนกำรประชุมบรษิัทเปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้สำมำรถส่งควำม
คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผ่ำนอเีมล์แอดแดรสของเลขำนุกำรบรษิัทได้ ที่ 
secretary@wge.in.th 

1.3. บรษิัทมนีโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเลอืกสถำนที่ในกำรจดัประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัซึง่สะดวกแก่กำรเดนิทำง รวมถงึวนัเวลำทีเ่หมำะสมและจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอ 

1.4. ในกำรประชุมบรษิทัจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้ซกัถำม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงควำมเหน็ต่อทีป่ระชุม
ในประเด็นต่ำงๆ อย่ำงอิสระและเท่ำเทียมกัน ทัง้นี้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมกำรและผู้บริหำรที่
เกีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูรำยละเอยีดในทีป่ระชุม 
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1.5. บรษิทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้แจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยในสบิสี ่(14) วนันับ
แต่วนัประชุมผูถ้ือหุน้ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทกึรำยละเอยีด
กำรประชุมอย่ำงครบถว้นเหมำะสม 

2. กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร รวมทัง้กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

2.1. กำรแต่งตัง้กรรมกำร 

 บรษิทัจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินกำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแนบประวตัิโดยย่อและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ของกรรมกำรแต่ละคนทีจ่ะ
เสนอแต่งตัง้ต่อผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

2.2. กำรถอดถอนกรรมกำร 

 ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยต้องใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่(3 ใน 4) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนหุน้ทีถ่ือโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง 

2.3. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

 ผู้ถือหุ้นมสีทิธใินกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและ/หรอืมใิช่ตวัเงนิ  โดยจะมวีำระ
กำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิเป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้ น ำเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่งทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ/หรอืมใิช่ตวัเงนิเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบ
เป็นประจ ำทุกปีดว้ย 

3. สิทธิในกำรอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี 

 บรษิทัก ำหนดใหก้ำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดค่ำสอบบญัช ีต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ใน
กำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ซึ่งผู้สอบบญัชขีองบรษิัทต้องมคีวำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบญัชทีี่ไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยบรษิทัจะแนบรำยละเอยีดเกี่ยวกบัผูส้อบ
บญัชทีีเ่สนอเขำ้รบักำรแต่งตัง้ ส ำนักงำนสอบบญัชทีีส่งักดั ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถของผูส้อบบญัช ีควำมเป็นอสิระ
ของผูส้อบบญัช ีจ ำนวนปีทีผู่ส้อบบญัชรีำยนัน้เป็นผูส้อบบญัชใีห้บรษิทั (กรณีเสนอแต่งตัง้รำยเดมิ) และค่ำบรกิำรของ
ผูส้อบบญัช ีและ/หรอื ค่ำบรกิำรอื่น (ถำ้ม)ี ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สำมำรถพจิำรณำควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชกี่อนพจิำรณำอนุมตัิ 

4. สิทธิในกำรรบัส่วนแบ่งก ำไร 

 บรษิทัก ำหนดกำรจดัสรรส่วนแบ่งก ำไรใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปของเงนิปันผล โดยต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมตัิจำกผู้
ถอืหุน้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ 

5. สิทธิในกำรได้รบัข้อมูล ข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงสม ำ่เสมอและ
ทนัเวลำ 

 บรษิทัมนีโยบำยในกำรเปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลอืกปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธเิขำ้ถงึและไดร้บัขอ้มูล ข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยกำรบรหิำรงำน
ของบรษิัทที่เปิดเผยอย่ำงเพยีงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำและเท่ำเทยีมกนั โดยสำมำรถติดต่อบรษิัทหรอืรบัขอ้มูลผ่ำน
ช่องทำงตดิต่อต่ำงๆ อำท ิ
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- เวบ็ไซตบ์รษิทั: www.well-graded.com 

หมวดท่ี 2 กำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทุกรำย ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมกีำร
ก ำกบัดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บักำรปฏบิตั ิและปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 

 
ก. สทิธใินกำรมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทน 
 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยใดไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สำมำรถใชส้ทิธใินกำรมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น 
หรอืกรรมกำรอสิระทีบ่รษิทัเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้โดยผูถ้อืหุน้
จะต้องส่งหนังสอืมอบฉันทะทีร่ะบุรำยละเอยีดครบถ้วนพรอ้มทัง้ส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนังสอืเดนิทำงหรอืเอกสำร
แสดงตนอื่นๆ ตำมทีก่ ำหนดกลบัมำยงับรษิทัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ข. สทิธใินกำรเสนอวำระกำรประชุมเพิม่เตมิ 
 บรษิัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพิม่เติมนอกเหนือจำกวำระกำรประชุมผู้ถื อหุ้น
สำมญัประจ ำปี โดยบรษิทัจะแจง้กฏเกณฑว์ธิกีำรใหท้รำบผ่ำนช่องทำงเวป็ไซดข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ค. สทิธใินกำรเสนอบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 
 ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั โดยบรษิัทขอสงวนสทิธิพ์จิำรณำเฉพำะ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัติำมเกณฑท์ีก่ ำหนด ดงันี้ 
- มคีุณสมบตัถิูกตอ้งและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยบรษิทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั 
- มวีุฒทิำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรอืคุณสมบตัอิื่น ทัง้นี้ ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 
- ต้องอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั โดยถือเป็น

หน้ำทีแ่ละพรอ้มทีจ่ะเขำ้ร่วมกำรประชุมของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
- กรณีเสนอชื่อเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ ผูถู้กเสนอชื่อต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัท

จดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 บรษิทั 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน หรอื คณะกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พจิำรณำคดัสรรผู้ที่มี
คุณสมบตัเิหมำะสม เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำลงมต ิซึ่งเอกสำรทีผู่ถ้อืหุน้ต้องแนบมำดว้ยในกำรเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ไดแ้ก่ (1) แบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 
และ (2) ขอ้มลูบุคคลผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึง่เจำ้ของขอ้มลูตอ้งลงนำมยนิยอมและรบัรอง (3) 
ส ำเนำใบหุน้หรอืหนังสอืยนืยนักำรถอืหุน้จำกบรษิัทหลกัทรพัย์/ตวัแทน และส่งไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึบรษิทัภำยใน
ระยะเวลำที่บรษิัทก ำหนดแต่หำกบุคคลดงักล่ำวไม่ถูกคดัเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท
จะแจ้งใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้รบัทรำบควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่คดัเลอืกบุคคลดงักล่ำว โดยบรษิทัจะแจง้
กฏเกณฑว์ธิกีำรใหท้รำบผ่ำนช่องทำงเวป็ไซดข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ง. กำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน 
 บรษิทัมนีโยบำยจ ำกดักำรใชข้อ้มลูภำยในใหอ้ยู่ในวงเฉพำะผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบักลำงถงึระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้ง
ภำยในแผนกหรอืบรษิทัเท่ำนัน้ ส ำหรบังบกำรเงนิทีผ่่ำนกำรตรวจสอบแลว้จะถูกเกบ็ไวท้ีร่องกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
บญัชแีละกำรเงนิ ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัอื่นจะใชเ้พื่อกำรปรกึษำหำรอืกบับุคคลในระดบัผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปเท่ำนัน้ 
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บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หำกมีกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนัน้ บริษัท
ก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรทุกคนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัของตนเอง
รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้ง ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
 
จ. กำรก ำกบัดแูลเรื่องกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 
 บรษิัทมนีโยบำยไม่ให้พนักงำน ผู้บรหิำร และผู้ทรำบขอ้มูลภำยในของผลกำรด ำเนินงำน ท ำกำรซื้อขำย
หลกัทรพัย์ของบรษิทั ตัง้แต่วนัทีท่รำบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณชนเรยีบรอ้ยแล้ว และหำ้มน ำขอ้มูล
ภำยในทีไ่ม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นกำรสรำ้งรำคำใหก้บัหลกัทรพัย ์โดยเฉพำะกำรซื้อขำยหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 
เดอืนก่อนที่งบกำรเงนิจะออกเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน และในช่วง 1 วนัหลงัจำกงบกำรเงนิเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน
แลว้ 
 นอกจำกนี้ กรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรของบรษิทัตอ้งรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยข์อง
บริษัทของตนเองรวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และรบัทรำบบทก ำหนดลงโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 
ทัง้นี้กรรมกำรและผู้บรหิำรจะต้องจดัส่งส ำเนำกำรรำยงำนดงักล่ำวแก่บริษัทในวนัเดียวกับที่รำยงำนต่อส ำนักง ำน 
ก.ล.ต. ซึง่ก ำหนดใหแ้จง้ภำยใน 3 วนัท ำกำร 

หมวดท่ี 3 บทบำทของผูม้ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยใน ไดแ้ก่ พนักงำน
และผู้บริหำรของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้ำ ลูกค้ำ เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่ำ กำร
สนับสนุนและขอ้คดิเหน็จำกผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกจิของบรษิทั 
ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีดงักล่ำวไดร้บักำรดูแลเป็น
อย่ำงด ี 

 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัส่งเสรมิใหม้คีวำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัและกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรำ้งควำม
มัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตำมแนวทำง ดงัต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึง
ก ำหนดใหพ้นักงำนตอ้งปฏบิตัติำมแนวทำงต่อไปนี้ 

- ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำย เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

- ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิัท มสีถำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนที่ด ีและมกีำร
น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษิทั ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงนิ กำรบญัชแีละรำยงำนอื่นๆ 
โดยสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจง้ขอ้มลูผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์อง
บรษิทั กำรประกำศทำงหนังสอืพมิพ ์หรอืกำรส่งจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

- รำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงเท่ำเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนำคตของบรษิัท ทัง้ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึ่ง
ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนับสนุนและมเีหตุมผีลอย่ำงเพยีงพอ 

- ไม่แสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ หรอื
ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัองคก์ร 

- ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
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พนักงำน : บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของพนักงำนบรษิทั ซึง่เป็นทรพัยำกรทีม่คี่ำยิง่ บรษิทัจงึก ำหนดนโยบำยใหม้ี
กำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมทัง้ดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ โดยไดย้ดึหลกั
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

- ปฏบิตัติ่อพนักงำนดว้ยควำมเคำรพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและสทิธส่ิวนบุคคล 

- รกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงำนอยู่เสมอ 

- กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำดว้ยควำมสุจรติใจ และตัง้อยู่บน
พืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำนนัน้ 

- ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน อย่ำงสม ่ำเสมอ อำท ิกำรจดัอบรมสมัมนำ 
กำรฝึกอบรม และใหโ้อกำสอย่ำงทัว่ถงึกบัพนักงำนทุกคน 

- ก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ตำมสภำพตลำด กำรแข่งขนัทำงธุรกจิลกัษณะของงำน ผล
กำรปฏบิตังิำน และควำมสำมำรถของบรษิทัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักล่ำว 

- หลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำทีก่ำรงำนของพนักงำน 

- ใหพ้นักงำนทุกคนรบัทรำบถงึนโยบำยและสวสัดกิำรทีพ่นักงำนพงึไดร้บัโดยมคีู่มอืพนักงำนซึง่ก ำหนดระเบยีบ
ขอ้บงัคบักำรท ำงำน ประกนัสุขภำพแบบกลุ่ม กำรประกนัชวีติแบบกลุ่ม กองทุนส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

- เปิดโอกำสให้พนักงำนเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรท ำงำน และก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดใีนกำรท ำงำนร่วมกนั 

คู่แข่ง : บรษิทัมุ่งด ำเนินธุรกจิโดยประสงคท์ีจ่ะประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนื และเป็นบรษิทัชัน้น ำในธุรกจิ ภำยใตก้ำร
แขง่ขนัในอุตสำหกรรมอย่ำงมคีุณธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลกักำรปฏบิตัติ่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดงันี้  

- ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี

- ไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมำะสม เพื่อผลประโยชน์
ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั  

- ไม่กล่ำวหำในทำงรำ้ย หรอืมุ่งท ำลำยชื่อเสยีงแก่คู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

- ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

คู่ค้ำ : บรษิัทปฏิบตัิต่อคู่ค้ำตำมกรอบกำรค้ำที่สุจรติ โดยยดึถือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำและค ำมัน่ที่ใหไ้ว้กบัคู่ ค้ำอย่ำง
เคร่งครดั พร้อมทัง้คดัเลอืกคู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิและคดัเลอืกคู่ค้ำของบรษิัทเพื่อ
ป้องกนักำรทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ 

 

ลูกค้ำ : บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของลูกคำ้ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรปฎบิตัติ่อลูกคำ้ดงันี้ 

- บรกิำรลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ มคีวำมกระตอืรอืรน้ พรอ้มใหบ้รกิำรต้อนรบัดว้ยควำมจรงิใจ เตม็ใจ ตัง้ใจ และ
ใส่ใจ รวมทัง้บรกิำรดว้ยควำมรวดเรว็ ถูกตอ้งและน่ำเชื่อถอื 

- รกัษำควำมลบัของลูกคำ้ และไม่น ำขอ้มลูของลูกคำ้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
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- ใหข้อ้มลูขำ่วสำรทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพื่อใหท้รำบเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำร โดย
ไม่มกีำรโฆษณำทีเ่กินควำมเป็นจรงิอนัจะเป็นเหตุให้ลูกคำ้เขำ้ใจผดิเกี่ยวกบัคุณภำพ หรอืเงื่อนไขใดๆของ
สนิคำ้และบรกิำรของบรษิทั 

- ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นประโยชน์กบัลูกคำ้สงูสุด 

เจ้ำหน้ี : บรษิัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมหีลกักำรและวนิัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กบัเจ้ำหนี้ โ ดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัท บนพื้นฐำนของกำรได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย หลกีเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำ แก้ปัญหำที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ โดยมแีนว
ทำงกำรปฏบิตัดิงันี้  

- ไม่เรยีก หรอื รบั หรอื จ่ำย ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติกบัเจำ้หนี้ 

- กรณีทีม่ขีอ้มูลว่ำมกีำรเรยีก หรอื รบั หรอื จ่ำย ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติเกดิขึน้ ต้องเปิดเผยรำยละเอยีด
ต่อเจำ้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

- ปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใดได ้ต้องรบี
แจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

ชุมชนและสงัคม : บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนักดวี่ำบรษิทัเปรยีบเสมอืนเป็นส่วน
หนึ่งทีจ่ะร่วมก้ำวเดนิไปสู่กำรพฒันำสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อควำมยัง่ยนืสบืไป บรษิทัจงึไดด้ ำเนินกจิกรรมเพื่อชุมชน
และสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกจิภำยใตค้วำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงันี้ 

- มนีโยบำยในกำรประกอบธุรกจิซงึค ำนึงถงึสภำพสิง่แวดล้อมเป็นส ำคญั และปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ยู่อย่ำงเคร่งครดั 

- มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อย่ำงชดัเจน และยึดถือปฏิบตัิกันภำยใน
องคก์ร 

- ส่งเสรมิใหพ้นักงำนของบรษิทัมจีติส ำนึกและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

- เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกจิ 

- ด ำเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรำ้งสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทั ตัง้อยู่มี
คุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ ทัง้ทีด่ ำเนินกำรเองและร่วมมอืกบัหน่วยงำนของภำครฐั ภำคเอกชนและชุมชน 

- ใหค้วำมร่วมมอืในกจิกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกจิอยู่ตำมควรแก่กรณี 

- ตอบสนองอย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพต่อเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมชุมชน ชวีติและทรพัยส์นิ 
อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั โดยใหค้วำมร่วมมอือย่ำงเตม็ทีก่บัเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั และหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง 

หน่วยงำนของรฐั : บรษิัทมุ่งปฏิบตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของทำงรำชกำร ส่งเสรมิกำรให้
ควำมร่วมมอืและสนับสนุนมำตรกำรของรฐัและเอกชนในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่ และค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่เป็นธรรม 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ส่ีวนได้
เสยีเหล่ำนี้ไดร้บักำรดแูลอย่ำงด ี

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดก้ ำหนดจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิ ำหรบัพนักงำนเพื่อถอืปฏบิตัดิงันี้ 
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- พนักงำนพงึปฏบิตังิำนดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ อุตสำหะ ขยนัหมัน่เพยีร และปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรท ำงำน
ใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทั 

- พนักงำนพงึประพฤตปิฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

- พนักงำนพงึใหค้วำมเคำรพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชำทีส่ัง่กำรโดยชอบ ตำมนโยบำย และระเบยีบขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

- พนักงำนพงึมคีวำมสมคัรสมำนสำมคัคตี่อกนั และเอื้อเฟ้ือช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ 
ซึง่จะน ำไปสู่ควำมเสยีหำยต่อบุคคลอื่น และบรษิทั 

- พนักงำนพงึเคำรพสทิธแิละให้เกียรติซึ่งกนัและกนัหลกีเลี่ยงกำรน ำขอ้มูลหรอืเรื่องรำวของผู้อื่นทัง้ในเรื่อง
เกีย่วกบักำรปฏบิตังิำน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรอืวพิำกษ์วจิำรณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย
ทัง้ต่อพนักงำน และต่อบรษิทั 

- พนักงำนพงึหลกีเลี่ยงกำรรบัของขวญัใดๆ ทีอ่ำจท ำใหต้นเองรูส้กึอดึอดัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นภำยหน้ำ หำก
หลกีเลีย่งไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัท ี

- พนักงำนไม่ใชต้ ำแหน่งหน้ำที ่หรอืประโยชน์จำกหน้ำทีก่ำรงำน แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรอืพรรคพวก 
หรอืท ำธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั 

- พนักงำนพงึปฏบิตั ิต่อลูกคำ้ คู่คำ้ ดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ และดว้ยควำมเสมอภำค 

- พนักงำนพงึรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ และองคก์รอย่ำงเคร่งครดั 

- พนักงำนพงึรำยงำนเรื่องทีไ่ดร้บัทรำบใหผู้บ้งัคบับญัชำโดยมชิกัชำ้ เมื่อเรื่องทีร่บัทรำบอำจมผีลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำน หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

- พนักงำนพึงรกัษำดูแลสิทธปิระโยชน์ และทรพัย์สินของบริษัทให้มีสภำพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 
ประหยดั มใิหส้ิน้เปลอืง สญูเปล่ำ เสยีหำย หรอืเสื่อมสลำยก่อนเวลำอนัสมควร 

บทก ำหนดโทษ 

 กรณีทีฝ่่ำยบรหิำรและพนักงำน ปฏบิตัตินในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั ใหม้ี
กำรพจิำรณำตำมโครงสร้ำงกำรจดัองค์กรของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำน ทัง้นี้ใหแ้ต่ละฝ่ำยงำน
เป็นผูพ้จิำรณำในเบือ้งตน้และสรุปเรื่องส่งต่อใหผู้บ้งัคบับญัชำระดบัสงูและสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป เพื่อตดัสนิควำมผดิ
พรอ้มทัง้ระบุโทษตำมควำมเหมำะสม แต่หำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้รุนแรงและก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย
เป็นอย่ำงมำก ไม่อำจอยู่ในวนิิจฉยัของตน้สงักดัได ้กใ็หน้ ำเรื่องเขำ้สู่ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทั เพื่อพจิำรณำหำขอ้สรุปและ
ก ำหนดโทษต่อไป 

กำรก ำหนดโทษ 

1. ตกัเตอืนดว้ยวำจำ 

2. ตกัเตอืนดว้ยหนังสอื 

3. ตดัค่ำจำ้ง 

4. พกังำน 

5. เลกิจำ้ง โดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย 
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6. ด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 

หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวำมถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รำยงำนขอ้มลู
ทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ไป ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นที่ส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของ
บริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศของบรษิัทต่อผูถ้ือหุน้ นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำงๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอื www.well-
graded.com 

 ในส่วนของงำนดำ้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นัน้ บรษิทัยงัไม่ไดม้กีำรจดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะ อย่ำงไรกต็ำม ในเบือ้งต้น 
บรษิทัไดม้อบหมำยให ้เลขำนุกำรบรษิทั ท ำหน้ำทีต่ดิต่อสื่อสำรกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิครำะห์และภำครฐัที่
เกีย่วขอ้ง 

 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษิทั และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชทีี่
เหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอในงบ
กำรเงนิ ซึง่ในกำรนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคุมภำยใน 
รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

หมวดท่ี 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ โดยเป็นผูม้บีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนด
นโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมแผนทีว่ำงไวอ้ย่ำงเป็นอสิระ โดยมอีงคป์ระกอบตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 

1.1 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของกรรมกำรทัง้หมด แต่
ตอ้งไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน  

1.2 คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรจ ำนวนสำม (3) ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำหรอืรบัทรำบ ซึ่งคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมสีทิธหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น
อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแต่ละชุด 

1.3 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหม้กีรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด หำกแบ่งใหต้รงเป็นสำมส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกในจ ำนวนใกลเ้คยีงกบัจ ำนวนหนึ่งในสำม (1 ใน 
3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดทีสุ่ด โดยกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งนี้สำมำรถไดร้บักำรเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้
มำรบัต ำแหน่งอกีได ้

1.4 บรษิทัไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระของบรษิทัใหป้ระกอบดว้ยบุคคลผูม้คีวำมรูด้ำ้นบญัช ีกำรเงนิ 
และธุรกจิแขนงอื่นอย่ำงหลำกหลำย เหมำะสม เพื่อใหส้ำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวน
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ได้เสียอื่นๆของบริษัท นอกจำกนี้  ยังครอบคลุมคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

1.5 บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั กบั ผูบ้รหิำรอย่ำงชดัเจน โดย
คณะกรรมกำรบรษิัทท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บรหิำรในระดบั
นโยบำย ขณะทีผู่บ้รหิำรท ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนของบรษิทัในดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด ดงันัน้
บรษิทัจงึก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทั และ กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นบุคคล คนละคน โดยทัง้สองต ำแหน่ง
ตอ้งผ่ำนกำรคดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวำมเหมำะสมทีสุ่ด 

 ทัง้นี้ บรษิทัมเีลขำนุกำรบรษิทัซึง่ท ำหน้ำทีใ่หก้ำรสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัในดำ้นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กฎระเบยีบ จดักำรเรื่องกำรประชุมกรรมกำร และคณะกรรมกำรทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิที่ดี รวมทัง้กำรจดัท ำและเก็บรกัษำทะเบยีน
กรรมกำร หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ำยงำน
โดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ประกำศ
ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรำยงำนนัน้  

2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวำมรู ้ทกัษะและควำมเชีย่วชำญทีห่ลำกหลำย และมภีำวะผูน้ ำ 
ซึง่เป็นทีย่อมรบั โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะมส่ีวนร่วมในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยุทธ ์นโยบำยแนวทำงในกำร
ประกอบธุรกจิ และก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตขิองที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในกำรตดิตำมและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงใกล้ชดิ คณะกรรมกำร
บรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อตดิตำมและดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

2.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ คณะกรรมกำรจะจดัใหม้ี
กำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำใหเ้หมำะสมอยู่เสมอ อย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 
ทัง้นี้  บริษัทจะถือปฏิบัติตำมกฎและข้อบังคับต่ำงๆ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและหรอืตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ก ำหนดทุกประกำร โดยจะ
เปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

2.2 จรรยำบรรณธุรกจิ 

 บริษัทได้ก ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำน เพื่อให้
ผูเ้กีย่วขอ้งยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมภำรกจิของบรษิทัดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ และเทีย่งธรรมทัง้กำร
ปฏบิตัติ่อบรษิทั และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมทัง้กำรก ำหนดระบบตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมแนวทำงดงักล่ำวเป็น
ประจ ำ 

2.2.1 จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 

 บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะรบัผดิชอบและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจรญิเติบโตของ
บรษิทัอย่ำงยัง่ยนืและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้จะด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส มรีะบบบญัชทีีเ่ชื่อถอื
ได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรดงักล่ำว บรษิทัจงึยดึถอือย่ำงเคร่งครดัตำมแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 
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2.2.1.1 กำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่ำงยัง่ยนื 

- ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยเพื่อประโยชน์สูงสุด
โดยรวม 

- บรหิำรจดักำรบรษิทัโดยน ำควำมรู ้และทกัษะกำรบรหิำรมำประยุกตใ์ชอ้ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ
ทุกกรณี รวมทัง้กำรตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ จะกระท ำดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ 

- ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

2.2.1.2 กำรเปิดเผยขอ้มลู 

- รำยงำนสถำนภำพและแนวโน้มในอนำคตของบรษิทัต่อผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนัสม ่ำเสมอและ
ครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

- ไม่แสวงหำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัต่อบุคคลภำยนอก ซึง่อำจจะน ำมำซึง่ผลเสยีแก่บรษิทั 

2.2.2 จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้และประชำชน 

 บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้และประชำชนว่ำจะไดร้บัผลติภณัฑ์
และบรกิำรที่ด ีมคีุณภำพในระดบัรำคำทีเ่หมำะสม รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพทีด่ีให้ยัง่ยนื โดยมกีำรก ำหนดแนวทำง
ปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี้ 

2.2.2.1 มุ่งมัน่ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีด่ ีมี
คุณภำพ ในระดบัรำคำทีเ่หมำะสม โดยยกระดบัมำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและจรงิจงั 

2.2.2.2 เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงครบถว้น ถูกต้อง ทนัต่อเหตุกำรณ์ และไม่
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพทีด่ใีหย้ัง่ยนื 

2.2.2.3 ใหก้ำรรบัประกนัสนิคำ้และบรกิำรภำยใตเ้งือ่นไขเวลำทีเ่หมำะสม 

2.2.2.4 จัดท ำระบบเพื่อให้ลูกค้ำและประชำชนสำมำรถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร และ
ด ำเนินกำรอย่ำงดทีีสุ่ดเพื่อใหลู้กคำ้และประชำชนไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็ 

2.2.2.5 ไม่ค้ำก ำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภำพของสินค้ำหรือบริกำรในชนิดหรือประเภท
เดยีวกนัและไม่ก ำหนดเงือ่นไขกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อลูกคำ้ 

2.2.2.6 ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มตี่อลูกค้ำและประชำชนอย่ำงเคร่งครดั หำกไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ 
ตอ้งรบีแจง้ใหลู้กคำ้และประชำชนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำและหำแนวทำงแกไ้ข 

2.2.2.7 รกัษำควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจรงิจงัและสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำขอ้มูลมำใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2.3 จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสมัพนัธก์บัคู่คำ้ คู่แขง่ทำงกำรคำ้ และเจำ้หนี้กำรคำ้ 

 บรษิทัค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและควำมซื่อสตัยใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้ โดยคู่คำ้
ของบรษิทัพงึปฏบิตัติำมกฎหมำยและกตกิำต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั และมจีรรยำบรรณทีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิ ในส่วนของ
ธุรกจิทีเ่ป็นกำรแขง่ขนั บรษิทัจะยดึถอืกตกิำของกำรแข่งขนัทีด่ ีและบรษิทัจะยดึถอืแนวทำงกำรปฏบิตัทิีด่ ีและเป็นธรรม
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ในกำรกู้ยมืเงนิจำกเจ้ำหนี้และกำรช ำระคืน ดงันัน้เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรดงักล่ำว บรษิัทจงึได้ก ำหนดแนวทำง
ปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี้ 

2.2.3.1 ควำมสมัพนัธก์บัคู่คำ้ 

- ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ 

- ปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำงๆ ทีม่ตี่อคู่คำ้อย่ำงเคร่งครดั 

- กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขได้ จะรบีแจง้ใหคู้่คำ้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำ
แนวทำงแกไ้ขปัญหำ โดยใชห้ลกัของควำมสมเหตุสมผล 

2.2.3.2 ควำมสมัพนัธก์บัคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

- ประพฤตปิฏบิตัติำมกรอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี

- ไม่พยำยำมท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำใหร้ำ้ยโดยปรำศจำกควำมจรงิ 

2.2.3.3 ควำมสมัพนัธก์บัเจำ้หนี้ทำงกำรคำ้ 

- รักษำและปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้โดยเคร่งครัด  ทัง้ในแง่กำรช ำระคืน กำรดูแล
หลกัทรพัย์ค ้ำประกนัและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทัง้ไม่ใชเ้งนิทุนที่ไดจ้ำกกำรกู้ยมืเงนิไปในทำงทีข่ดั
กบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงทีท่ ำกบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 

- รำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัแก่เจำ้หนี้ดว้ยควำมซื่อสตัย์ 

- รำยงำนเจำ้หนี้ล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนัในสญัญำและร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำดงักล่ำว 

2.2.4 จรรยำบรรณว่ำดว้ยกำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนทีด่ ี

 บรษิทัถอืว่ำพนักงำนเป็นปัจจยัหนึ่งสู่ควำมส ำเรจ็ จงึมุ่งมัน่ในกำรพฒันำเสรมิสรำ้งวฒันธรรมและบรรยำกำศ
กำรท ำงำนทีด่ ีส่งเสรมิกำรท ำงำนเป็นทมี เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหพ้นักงำนบรษิทัมกีำรก ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 

2.2.4.1 ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงำน ในรปูแบบของเงนิเดอืน และ/หรอืเงนิโบนัส 

2.2.4.2 ดูแลรกัษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนักงำนอยู่
เสมอ 

2.2.4.3 กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน ตอ้งกระท ำดว้ยควำมเสมอภำค 
สุจรติใจ และตัง้อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรกระท ำ/กำร
ปฏบิตัตินของพนักงำนนัน้ๆ 

2.2.4.4 ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ กำรถ่ำยทอดควำมรู ้และควำมสำมำรถของพนักงำน โดยใหโ้อกำส
พนักงำนอย่ำงทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ 

2.2.4.5 รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีมและเสมอภำค 

2.2.4.6 ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงำนอย่ำงเคร่งครดั 

2.2.4.7 บรหิำรงำนโดยหลกีเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงใน
หน้ำทีก่ำรงำนของพนักงำน 
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2.2.5 จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 บรษิทัตระหนักและห่วงใยถงึควำมปลอดภยัของสงัคมและคุณภำพชวีติของประชำชนรวมถงึใหค้วำมส ำคญัใน
เรื่องกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและส่งเสรมิกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยก ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 

2.2.5.1 บรษิทัจะค ำนึงถงึทำงเลอืกในกำรใชป้ระโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำต ิใหม้ผีลกระทบต่อควำม
เสยีหำยของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภำพชวีติของประชำชนน้อยทีสุ่ด 

2.2.5.2 คนืก ำไรส่วนหนึ่งเพื่อกจิกรรมทีม่ส่ีวนสรำ้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2.2.5.3 ปลูกฝังจติส ำนึกในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหเ้กิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุก
ระดบัอย่ำงต่อเนื่อง 

2.2.5.4 ใหค้วำมส ำคญัในกำรท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้ทีม่เีจตจ ำนงเดยีวกนักบับรษิทัในเรื่องควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2.2.5.5 บรษิทัถอืเป็นนโยบำยหลกัในกำรอนุรกัษ์พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่น
หลงั 

2.2.5.6 ปฏิบตัิและให้ควำมร่วมมือในกำรควบคุมให้มกีำรปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครดัตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูล 

2.2.5.7 บรษิทัถอืเป็นหน้ำทีแ่ละเป็นนโยบำยหลกัในกำรใหค้วำมส ำคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม
โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทัง้
สนับสนุนกำรศกึษำแก่เยำวชน และสนับสนุนกจิกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนทีด่อ้ยโอกำส
ใหเ้ป็นชุมชนทีเ่ขม้แขง็พึง่พำตนเองได ้

2.2.5.8 บรษิทัยดึมัน่ในระบอบประชำธปิไตย และส่งเสรมิใหบุ้คลำกรไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำมรฐัธรรมนูญ
ทัง้นี้ บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่
นักกำรเมอืงใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักกำรเมอืงหรอืพรรคกำรเมอืงนัน้ๆ 

 ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีำรประกำศและแจง้ใหพ้นักงำนทุกคนรบัทรำบและยดึปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมแนวทำงดงักล่ำว 

3. กำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรทีว่่ำ กำรตดัสนิใจใดๆ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่ำนัน้ และควรหลกีเลี่ยงกำรกระท ำที่
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำ ต้องแจง้
ใหบ้รษิทัทรำบถงึควำมสมัพนัธห์รอืกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว และต้องไม่เขำ้ร่วมพจิำรณำตดัสนิ รวมถงึ
ไม่มอี ำนำจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และรำยกำรทีม่คีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และถือเป็นกำรปฏิบัติที่อยู่ภำยใต้
หลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
รวมทัง้จะมกีำรเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

4. ระบบกำรควบคมุภำยใน 
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 บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ในระดบับรหิำร และระดบัปฏบิตังิำน และเพื่อใหเ้กดิควำม
มปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน บรษิทัจงึไดก้ ำหนดภำระหน้ำที ่อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบิตังิำนและผูบ้รหิำรไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มกีำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทใหเ้กิดประโยชน์ และมกีำรแบ่งแยก
หน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน ผูต้ดิตำมควบคุมและประเมนิผลออกจำกกนั โดยแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำทีใ่น
กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในใหม้คีวำมเหมำะสม และมปีระสทิธผิล 

5. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้ไป บรษิทัจะท ำกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในทีม่อียู่ เพื่อพจิำรณำ
หำแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขกำรปฏบิตังิำน และเพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิัท
เพื่อใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

6. รำยงำนของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูม้หีน้ำทีส่อบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมฝ่ีำยบญัชแีละกำรเงนิ และผูส้อบบญัชี
มำประชุมร่วมกนั เพื่อน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส 

 คณะกรรมกำรบรษิัทถือเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษิัท รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงนิ (รำยงำน
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ) ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี ว่ำงบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำขึน้
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทีส่ ำคญั ทัง้
ขอ้มลูทำงกำรเงนิ และไม่ใช่กำรเงนิ มกีำรด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนของขอ้เทจ็จรงิอย่ำงครบถว้น และสม ่ำเสมอ 

7. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรมกีำรก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุกสำม (3) เดอืน และอำจมกีำรประชุมพิเศษ
เพิม่เตมิตำมควำมจ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดและแจง้วำระกำรประชุมพรอ้มรำยละเอยีดประกอบใหค้ณะกรรมกำรทรำบ
และพจิำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมทุกครัง้ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำง
เพยีงพอก่อนกำรประชุม เว้นแต่กรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วน โดยมกีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมและจดัเก็บรวบรวม
เอกสำรรำยงำนทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูก้ ำหนดวำระกำรประชุมและพจิำรณำเรื่องเขำ้วำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเป็นวำระ
กำรประชุมได ้

 ในกำรพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบรษิทั ซึง่ท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมจะเปิดโอกำสใหก้รรมกำร
แสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมผีูบ้รหิำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเพื่ อรบัทรำบรำยละเอียด
ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐำนะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อใหส้ำมำรถน ำไปปฏบิตัิ
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ ในกำรลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขำ้งมำก โดยกรรมกำรหนึ่ง
คนมเีสยีงหนึ่งเสยีง กรรมกำรทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรณี
ทีค่ะแนนเสยีงเท่ำกนั ประธำนในทีป่ระชุมจะออกเสยีงอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

8. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่จูงใจในระดับที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นหลกั และควำมสอดคลอ้งกบัธุรกจิ/อุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึควำมเหมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรแต่ละคน  
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 บรษิทัใชค้วำมระมดัระวงัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม โดยเป็นอตัรำที่
แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดยีวกนั เพื่อที่จะดูแลและรกัษำผู้บรหิำรทีม่คีุณภำพไว ้ผู้บรหิำรทีไ่ด้รบัมอบหมำยหน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ส ำหรบักำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบรหิำร และผูบ้รหิำร จะสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และผลกำรปฏบิตังิำนของ
ผู้บรหิำรแต่ละคน คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและ
เหมำะสมทีเ่ป็นตวัเงนิ ใหแ้ก่ กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร รวมถงึผูบ้รหิำรทีม่หีน้ำทีร่ำยงำนตรงต่อ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ทัง้นี้ส ำหรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะน ำเขำ้
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อขอมตเิหน็ชอบ และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีเพื่อขออนุมตัทิุกปี 

9. กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

 บรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรผูเ้กีย่วขอ้งใน
ระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั เป็นตน้ เพื่อใหม้ี
กำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ฝ่ำย
จดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่รวมถงึกำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำง
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 

10. กำรก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยยดึ
หลกัธรรมำภบิำล ควำมซื่อสตัย์สุจรติในกำรด ำเนินธุรกจิ และเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ นักลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิทัได้รบั
สำรสนเทศทีเ่ชื่อถอืไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั และทนัท่วงที บรษิทัจงึไดก้ ำหนดระเบยีบกำรก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มลูภำยใน
และระเบยีบกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยทีเ่กีย่วกบัหลกัทรพัย์
และมุ่งเน้นควำมโปร่งใสในกำรประกอบธุรกจิ สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 

- กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกระดับต้องไม่ใชข้อ้มูลภำยในและขอ้มูลที่ตนล่วงรู้จำกกำรปฏิบตัหิน้ำที่
ของบรษิทัทีม่สีำระส ำคญัต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะหรอืตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัอนัน ำมำซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ืน่  

- กรรมกำร ผู้บริหำรและผู้บริหำรระดบัสูงมีหน้ำที่ที่จะต้องรำยงำนกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบริษัท ตำม
หลกัเกณฑข์องกฎหมำย และจ ำกดักำรซื้อขำยหลกัทรพัยบ์รษิทั ในช่วงเวลำทีก่ ำหนด 

- บรษิทัมหีน้ำทีเ่ปิดเผยสำรสนเทศเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญัของบรษิทัใหส้ำธำรณชนทรำบโดยทนัทแีละ
อย่ำงทัว่ถงึ โดยผ่ำนสื่อและวธิกีำรของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูของ
บรษิทั รวมถงึผ่ำนสื่ออื่นๆ ของบรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจว่ำขอ้มูลข่ำวสำรไดเ้ขำ้ถงึนักลงทุนทุกกลุ่มอย่ำงทนัท่วงที
และเท่ำเทยีมกนั 

11. กำรส่ือสำรกบัคณะกรรมกำร 

 บรษิัทจดัใหม้ชี่องทำงส ำหรบัผู้มส่ีวนได้เสยีในกำรติดต่อสื่อสำรกบัคณะกรรมกำร โดยสำมำรถส่งจดหมำย
สื่อสำร แจง้ขอ้มลู หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์มำยงับรษิทั เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทีก่ ำหนด 

12. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเท่ำกบัอตัรำหนึ่งในสำม (1 ใน 3) 
ของกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะออกจำกต ำแหน่งตำมวำระแบ่งออกให้ตรงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ได้ ให้
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ออกจ ำนวนใกล้เคยีงกบัหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของกรรมกำรทัง้หมดทีสุ่ด โดยกรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปี
แรก และปีทีส่อง ใหก้รรมกำรจบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนในปีทีส่ำมใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผู้
ออกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี้กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ 

 ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน 
บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 

(1) กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกนิสำม (3) ปี กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำม
วำระมสีทิธไิดร้บัเลอืกกลบัเขำ้มำใหม่ได ้ทัง้นี้ส ำหรบัผูท้ีไ่ดด้ ำรงต ำแหน่งมำแล้วเป็นระยะเวลำเก้ำ (9) ปี 
หรอืสำม (3) วำระตดิต่อกนั คณะกรรมกำรบรษิทัจะทบทวนควำมเป็นอสิระทีแ่ทจ้รงิของกรรมกำรผูน้ัน้
เป็นประจ ำทุกๆ ปี 

(2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระต้องยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร
บรษิทัโดยกำรลำออกมผีลตัง้แต่วนัทีใ่บลำออกมำถงึทีบ่รษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแต่งตัง้
กรรมกำรอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนกรรมกำรทีล่ำออก โดยใหด้ ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่
ของกรรมกำรซึ่งตวัแทนคณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบให้ครบถ้วนภำยในเก้ำสบิ 
(90) วนั นับแต่วนัทีก่รรมกำรตรวจสอบคนนัน้ลำออก 

 ในกรณีทีก่รรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ เพรำะเหตุอื่นนอกจำกขำดคุณสมบตั ิหรอื มลีกัษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งยงัคงต้องอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่งเพยีงเท่ำที่
จ ำเป็นจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่
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ส่วนท่ี 3 กฎบตัรคณะกรรมกำร 

1. กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษทั 

วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้มบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำย วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และมคีวำมรบัผดิชอบต่อผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้ง
ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ีตลอดจนตดิตำมก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำร ใหส้ ำเรจ็ลุล่วงตำมเป้ำหมำยของบรษิทั ภำยใต้
กรอบนโยบำย กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัรไทย 

2. คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และ/หรอื กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำร
อิสระโดยมกีรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และไม่น้อยกว่ำ3 คน คุณสมบตัิของ
กรรมกำรอิสระเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด 

3. คณะกรรมกำรบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งเพื่อท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบรษิทั จะเป็นกรรมกำรหรอืไม่กไ็ด ้

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

4.1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื โดยหนึ่งหุน้เท่ำกบัหนึ่งเสยีง 

4.2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ เพื่อเลอืกบุคคลคนเดยีว หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้ในกรณีที่
เลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

4.3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธำนในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้ำด 

คณุสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั 
1. กรรมกำรบรษิัทต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกัด 

พ.ศ. 2535 (และตำมที่ได้มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บั
ควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัยป์ระกำศก ำหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อก
หลกัทรพัย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรำยชื่อ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์  

2. เป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมและประวตักิำรท ำงำนทีด่ ีและมเีวลำเพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรู ้ควำมสำมำรถและ
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่ำงเตม็ที ่
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3. มคีวำมรูห้รอืประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบรหิำรธุรกจิ หรอืดำ้นกำรเงนิ บญัช ีหรอืดำ้นอื่น  ๆทีค่ณะกรรมกำรเหน็ควร 

4. สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถ้อืหุน้ไดทุ้กครัง้ ยกเวน้กรณีมเีหตุจ ำเป็นหรอืสุดวสิยั 
5. กรรมกำรบรษิทัไม่สำมำรถประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัหรอื

เขำ้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมกำรในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั ไม่
ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีติ
แต่งตัง้  

6. กรรมกำรบรษิทัต้องแจง้ใหบ้รษิทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญำทีบ่รษิทัท ำขึน้ไม่ว่ำโดยตรง หรอื
โดยออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

7. คุณสมบตัอิื่นทีอ่ำจก ำหนดเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในภำยหลงั  

หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั ควำมซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของ
บริษัท และให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

2. มหีน้ำทีก่ ำหนดวสิยัทศัน์ นโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน กลยุทธ์ทำงธุรกจิ งบประมำณประจ ำปี โดยสนับสนุนกำร
น ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชเ้พื่อเพิม่คุณค่ำใหแ้ก่กจิกำร รวมทัง้ก ำกบัดแูลดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมทัง้
ก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และก ำกบัควบคุมดแูลใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนดไว ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่ำทำงเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น และกำรเตบิโต
อย่ำงยัง่ยนื 

3. ควบคุม ก ำกบั ดูแล ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและงบประมำณที่
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้พิจำรณำทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดังกล่ำวอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

4. รบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มกีำรเปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัต่อผูล้งทุนอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น มมีำตรฐำนและโปร่งใส 

5. ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู 

6. รบัผดิชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของฝ่ำยบรหิำร โดยให้มคีวำมตัง้ใจและระมดัระวงั ในกำร
ปฏบิตังิำน 

7. ก ำกบัดูแลให้มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจน และวดัผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
เป้ำหมำยในกำรปฏบิตังิำน โดยพจิำรณำถงึควำมเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 

8. ก ำกบัดแูลใหม้กีำรด ำเนินธุรกจิ และปฏบิตังิำนอย่ำงมจีรยิธรรม 

9. ก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยบรหิำรมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 

10. พจิำรณำตดัสนิในเรื่องทีม่สีำระส ำคญั เช่น นโยบำยและแผนธุรกจิโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบรหิำร 
กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ และรำยกำรอื่นใดทีก่ฎหมำยก ำหนด 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
Well Graded Engineering Public Company Limited for Share Subscription  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่50/1203 หมู่ที่ 9 ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 โทร: 02-981-7992-4  

หน้ำ 20 

11. ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัใินกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังำนของบรษิทัให้
คณะหรือบุคคลตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยจัดท ำเป็นคู่มืออ ำนำจ
ด ำเนินกำร และใหม้กีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ1 ครัง้ 

12. จดัใหม้รีะบบบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบัญชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้ดูแลจดัใหม้กีระบวนกำรในกำร
ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 

13. จดัให้มกีำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบรษิัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้น ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

14. รกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มี
ประสทิธผิล และควบคุมใหม้กีำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู รวมทัง้จดัท ำรำยงำนต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งครบถว้น
และเป็นไปตำมเกณฑ์ทีก่ฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

15. รบัทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบทีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ตรวจสอบ
บญัช ีและทีป่รกึษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบรษิทั และมหีน้ำทีก่ ำหนดแนวทำงในกำรปรบัปรุงแก้ไข 

16. พจิำรณำโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย
อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

17. จดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

18. ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิำรณำค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในกำร
พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ 

19. รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิโดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบ
บญัชไีวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมในเรื่องส ำคญัๆ ตำมนโยบำยขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักรรมกำรบริษทัจด
ทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

20. มอี ำนำจแต่งตัง้ มอบหมำย หรอืแนะน ำใหอ้นุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพื่อพจิำรณำหรอืปฏิบตัใินเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร 

21. ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎบตัรทีก่ ำหนดไว้ 

22. มอี ำนำจพจิำรณำและอนุมตัเิรื่องใดๆ ทีจ่ ำเป็น และเกีย่วเน่ืองกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็ว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั 

23. ติดตำมดูแลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และกลไกทีจ่ะช่วยให้
บรษิทัสำมำรถกอบกูฐ้ำนะทำงกำรด ำเนินงำนในกรณีทีก่จิกำรประสบปัญหำทำงกำรเงนิ ตลอดจนดแูลใหพ้นักงำน
มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิและกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

24. พจิำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 

25. ก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรยีมสบืทอดต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จดักำร และผู้บรหิำรระดบัสูง โดยต้องด ำเนินกำรให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสบื
ทอดต ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็นระยะ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

26. มอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งคนใดหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำร
บรษิัท ทัง้นี้กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว ผู้ได้รบัมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มอี ำนำจอนุมตัิรำยกำรทีบุ่คคลดงักล่ำวหรอื
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้” ใหม้คีวำมควำมหมำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศของ
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คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และหลกัทรพัย์ และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง) มีส่วนได้ เสียหรืออำจมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย (ถ้ำม)ี เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็น
ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 นอกจำกนี้ เรื่องดงัต่อไปนี้ จะกระท ำไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน  

- เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

- กำรท ำรำยกำรทีก่รรมกำรมส่ีวนไดเ้สยีและอยู่ในข่ำยทีก่ฎหมำย หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ระบุให้
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

- นอกจำกนี้ ในกรณีดงัต่อไปนี้จะต้องไดร้บัควำมรบัเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่เขำ้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

• กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

• กำรรบัซื้อหรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัมหำชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนอื่นมำเป็นของบรษิทั 

• กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำ เกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญั กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

• กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

• กำรออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระแก่เจำ้หนี้ของบรษิทั ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุน 

• กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบรวม หรอืเลกิบรษิทั 

• เรื่องอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมกำรมส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย กรรมกำร
ซึง่มส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

27. คณะกรรมกำรตอ้งประเมนิผลกำรปฏบิตัดิว้ยตนเอง และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยรวม 

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยงัมขีอบเขตหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ อำท ิกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่
ทรพัย์สนิ ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

กำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษทัและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรของบรษิทัใหก้ระท ำโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ใหก้ระท ำตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 

2. ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรอำจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรอืครำวละหลำยๆ 
คน ตำมแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในกำรลงมตแิต่ละครัง้ ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงดว้ยคะแนนเสยีงที่มี
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ตำมขอ้ 1. ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสยีง
ของตนในกำรเลือกตัง้กรรมกำร เพื่อให้ผู้ใดมำกน้อยตำม มำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหำชน ฯ ได้ 
(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนัน้)  

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ผู้เป็นประธำนที่
ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

4. เมื่อกรรมกำรคนใดลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบรษิัท กำรลำออกให้มผีลตัง้แต่วนัที่ใบลำออกไปถึง
บรษิทั กรรมกำรบรษิทัซึง่ลำออกดงักล่ำว จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบยีนบรษิทัมหำชนทรำบดว้ยกไ็ด้ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบรษิัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรบรษิทัไม่สำมำรถแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัจ ำนวน 
1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด โดยกรรมกำรบรษิทัซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรเลอืกตัง้ใหม่
อกีได ้กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีทีส่องหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

2. ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัว่ำงลง เพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ และยงัคงเหลอืวำระไม่น้อย
กว่ำ 2 เดอืน ให้คณะกรรมกำรบรษิัทเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
บรษิัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท
ก ำหนดตัง้กรรมกำรบริษัทแทนต ำแหน่งที่ว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป บุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรบรษิทัดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรบรษิทัทีต่นแทน  

3. กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งจะเลอืกตัง้ให้เขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได้ ทัง้นี้ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว 
กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) ตำย 

(ข) ลำออก 

(ค) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก 

(จ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของ
จ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัต้องจดัใหม้กีำรประชุมเพื่อรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
และควรจัดให้มีกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี และในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน 
คณะกรรมกำรควรก ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบในเดอืนที่
บรษิัทไม่ไดม้กีำรประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัควบคุมและดูแลกำรปฏิบตัิวำนของฝ่ำยจดักำรได้
อย่ำงต่อเนื่องและทนักำรณ์ โดยในกำรประชุม กรรมกำรต้องแสดงควำมเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ 
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กรรมกำรควรเขำ้ประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจำกมเีหตุสุดวสิยั ซึ่งต้องแจง้ต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัเป็น
กำรล่วงหน้ำ บรษิทัตอ้งรำยงำนจ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

2. ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดวนั เวลำและสถำนที่ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ซึ่งสถำนทีท่ีป่ระชุมนัน้อำจก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นนอกเหนือไปจำกท้องทีอ่นัเป็นที่ตัง้
ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกล้เคยีงกไ็ด ้หรอืสถำนทีอ่ื่นใดตำมทีเ่หน็สมควร โดยทีเ่ป็นไปตำมทีร่ะบุใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั หำกประธำนกรรมกำรหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรมไิด้ก ำหนดสถำนทีท่ี่
ประชุม ใหใ้ชส้ถำนทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัเป็นสถำนทีป่ระชุม 

3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร จะต้องจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม
ใหแ้ก่กรรมกำรทุกคน เพื่อใหท้รำบถงึ วนัเวลำ สถำนทีแ่ละวำระกำรประชุม โดยจดัส่งเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 
7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษำสิทธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้กำรนัดประชุมโดย
วิธีอื่น หรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้ และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รวบรวมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร เพื่อจดัส่งใหค้ณะกรรมกำรล่วงหน้ำ และเอกสำรดงักล่ำวตอ้งให้
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อกำรตดัสนิใจและใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงเป็นอสิระของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั
จะตอ้งเป็นผูบ้นัทกึประเดน็ในกำรประชุม เพื่อจดัท ำเป็นรำยงำนกำรประชุมซึง่ตอ้งมเีน้ือหำสำระครบถว้น และเสรจ็
สมบูรณ์ภำยใน 14 วนั นับตัง้แต่วนัประชุมเสรจ็สิน้ เพื่อเสนอใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบรษิทัลงนำม และจะตอ้งจดัให้
มรีะบบกำรจดัเกบ็ทีด่ ีสะดวกต่อกำรคน้หำและรกัษำควำมลบัไดด้ ี

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ตอ้งมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึ
ครบเป็นองค์ประชุม และใหป้ระธำนกรรมกำรท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ในกรณีทีป่ระธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ถำ้มรีองประธำนกรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็น
ประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มรีองประธำนกรรมกำร หรอืมแีต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุม
เลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนทีป่ระชุม 

5. กรรมกำรบรษิทัทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด หำ้มมใิหแ้สดงควำมเหน็และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ 

6. กำรวนิิจฉัยชี้ขำดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม โดย
กรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีง 1 เสยีงในกำรลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด อย่ำงไรกต็ำม ควำมเหน็ของกรรมกำรบรษิทัคนอื่นๆ ทีม่ไิดล้งมตเิหน็ดว้ย ให้
ระบุไวใ้นรำยงำนกำรประชุม  

7. คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถเชญิผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บรหิำร ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบ
ภำยใน นักกฎหมำย หรอืพนักงำนของบรษิทัทัง้บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ใหเ้ขำ้ร่วมประชุม หำรอื ชี้แจง 
หรอืตอบขอ้ซกัถำมได ้

ทัง้นี้ ส ำหรบัรำยงำนกำรประชุม ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิัท หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทัเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมกำรทีม่คีวำมเป็นอสิระ ท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรด ำเนินกจิกำร
ของบริษัท สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มคีวำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย สอดคลอ้งตำมระเบยีบกำรปฏบิตังิำนทีด่ ีกำรบรหิำรกจิกำรด ำเนินไป
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อย่ำงเหมำะสม มปีระสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิลสงูสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมมัน่ใจและควำม
น่ำเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีว่ำมกีำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มคีวำมยุตธิรรม 
โปร่งใส และมกีำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
  
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบรษิทั ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน และมคีุณสมบตัิตำม 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมกำรตรวจสอบมทีกัษะควำมช ำนำญทีเ่หมำะสมตำมภำรกจิทีไ่ดร้บัมอบหมำย โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 
1 คน ตอ้งมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรบญัชหีรอืกำรเงนิ  

3. ใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทั หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบเลอืกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนเป็นประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และอำจแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกบักำรนัดหมำยกำรประชุม จดัเตรยีมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และบนัทกึ
รำยงำนกำรประชุม 

 
คณุสมบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. มคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ 
รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

3. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นผูม้คีวำมรูด้ำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิทีเ่พยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้

4. กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ โดยมคีุณสมบตัดิงันี้ 

4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้นับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

4.2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำหรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอื
ของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ลกัษณะต้องหำ้ม
ดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 

4.3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้ ี



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
Well Graded Engineering Public Company Limited for Share Subscription  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่50/1203 หมู่ที่ 9 ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 โทร: 02-981-7992-4  

หน้ำ 25 

อ ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี 

4.4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัยหรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของผู้ทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำ
เป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิำร หรอื
กำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั
หนี้สนิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลท ำใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ทีต่อ้งช ำระต่ออกี
ฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวน
ใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

4.5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั
สงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

4.6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำ
ขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

4.7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

4.8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักง ำน ที่
ปรกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4.9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

4.10. กรรมกำรอสิระตำมคุณสมบตัขิำ้งต้นอำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรอืผู้มี
อ ำนำจควบคุมโดยมกีำรตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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4.11. เป็นผูท้ีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมเหน็ หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย
ได้อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

4.12. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

4.13. สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรด ำเนินหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ มคีวำมถูกต้องและเชื่อถอืได ้รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ 
โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิประจ ำปี และรำย
ไตรมำส 

2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั ใหม้คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล โดยอำจเสนอแนะใหม้กีำรสอบ
ทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใดทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นและเป็นสิง่ส ำคญั พรอ้มทัง้น ำขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักำรปรบัปรุงแกไ้ข
ระบบกำรควบคุมภำยในทีส่ ำคญัและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก 
และผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏบิตัติำม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื
ระเบยีบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

4. พจิำรณำคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระท ำหน้ำทีผู่้สอบบญัช ีเพื่อให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ
บญัช ีระบบควบคุม และงบกำรเงนิของบรษิัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจและควำมรบัผดิชอบในกำร
คดัเลอืก ประเมนิผล เสนอค่ำตอบแทน และก ำกบัดแูลกำรท ำงำนของผูส้อบบญัช ีหรอืกำรด ำเนินกำรตรวจสอบอื่น
ใด รวมถงึสอบทำน หรอืใหค้วำมเชื่อมัน่บรษิทัของผูส้อบบญัชตี่อคณะกรรมกำรบรษิทั  

ผูต้รวจสอบบญัชแีละส ำนักงำนสอบบญัชแีต่ละแห่งจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมอี ำนำจในกำรอนุมตัเิงื่อนไขและค่ำบรกิำรเบื้องต้นส ำหรบับรกิำรด้ำนกำรตรวจสอบและบรกิำรอื่นที่
เสนอโดยผูต้รวจสอบบญัช ี 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะใหค้ ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรตรวจสอบบญัชี 

5. ประชุมหำรือร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีตำมควำมเหมำะสม เกี่ยวกับปัญหำและข้อจ ำกัดในกำร
ตรวจสอบ รวมถึงกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบรหิำรต่อปัญหำหรอืข้อจ ำกัดนัน้ๆ และนโยบำยกำรบรหิำรและกำร
ประเมนิควำมเสีย่งของบรษิทั รวมถงึควำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัและมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรควบคุม
และลดควำมเสีย่งดงักล่ำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัต้องด ำเนินกำรแก้ไขควำมขดัแยง้ใดๆ ระหว่ำง
ผู้บริหำรกับผู้สอบบญัชทีี่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มฝ่ีำย
จดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ส่งเสรมิและสรำ้งควำมมัน่ใจเกี่ยวกบัควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องหำรอืกบัผูส้อบ
บญัชเีกี่ยวกบัควำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรและบรษิทั รวมถงึควำมสมัพนัธ์ใดๆ หรอืบรกิำรใดๆ ระหว่ำงผูส้อบ
บญัชกีบับรษิทั ตลอดจนควำมสมัพนัธอ์ื่นใดทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อควำมเทีย่งธรรมของผูส้อบบญัชี 
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7. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มำตรฐำนกำรบญัช ีและนโยบำยบญัช ีและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญั
เกี่ยวกบัมำตรฐำนบญัช ีหลกักำร หรอืแนวทำงปฏิบตัิ รวมถึงกำรตดัสนิใจทำงบัญชทีี่ส ำคญั ที่ส่งผลกระทบต่อ
รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั ซึง่รวมถงึทำงเลอืก ควำมสมเหตุสมผล และผลของกำรตดัสนิใจดงักล่ำว 

8. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น 

9. สอบทำนและอนุมตัิหรือให้สตัยำบนัในธุรกรรมใดๆ ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูก
ก ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตำมกฎเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

10. พจิำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย 
เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเมนิผลงำนของเจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบั
กำรตรวจสอบภำยใน 

11. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั ตำมวธิกีำรและมำตรฐำนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

12. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 

13. รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 

14. สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ของ
กจิกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ 

15. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำร ผู้บริหำร หรือ
พนักงำนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมำใหค้วำมเหน็ เขำ้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสำรทีเ่หน็ว่ำเกีย่วขอ้งหรอืจ ำเป็น 

16. ใหม้อี ำนำจว่ำจำ้งทีป่รกึษำ หรอืบุคคลภำยนอก ตำมระเบยีบของบรษิทัมำใหค้วำมเหน็หรอืใหค้ ำปรกึษำในกรณี
จ ำเป็น 

17. จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึ่ง
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้งครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 
ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม  

กฎบตัร (Charter)  
ซ) รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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18. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมนิพรอ้ม
ทัง้ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกปี 

19. พจิำรณำทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

20. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำ ซึ่งอำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และ
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั เช่น รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ขอ้สงสยั หรอืสนันิษฐำนว่ำอำจมี
กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นต้น ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำ
ดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

21. ดูแลใหบ้รษิทัมชี่องทำงกำรรบัแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนต่ำงต่ำงๆ เกี่ยวกบัรำยงำนในงบกำรเงนิทีไ่ม่เหมำะสม
หรอืประเดน็อื่น โดยท ำใหผู้แ้จง้เบำะแสมัน่ใจว่ำ มกีระบวนกำรสอบทำนทีเ่ป็นอสิระ และมกีำรด ำเนินกำรตดิตำมที่
เหมำะสม 

22. ในกรณีจ ำเป็น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค ำปรกึษำจำกทีป่รกึษำภำยนอก หรอื ผูเ้ชีย่วชำญทำงวชิำชพี
เกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนตรวจสอบ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยตำมระเบยีบของบรษิทั 

23. ปฏบิตังิำนอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

  
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำม
วำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่อกีได ้ทัง้นี้ นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบ
จะพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) ตำย 

(ข) ลำออก 

(ค) ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรนี้ หรอืตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ง) พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 

(จ) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัลงมตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(ฉ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

2. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนังสอืล่วงหน้ำอย่ำงน้อย1 เดอืน พรอ้มเหตุผล โดยบรษิทัจะแจง้เรื่องกำรลำออกพรอ้มส ำเนำหนังสอืลำออกให้
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบทีพ่น้จำกต ำแหน่งตอ้งรกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุด
ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมี
จ ำนวนครบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีง
วำระทีย่งัคงเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

  
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. ใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อพจิำรณำงบกำรเงนิ รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ภำยในและเรื่องอื่น ๆ หรอืในกรณีทีฝ่่ำยบรหิำรจะมกีำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรเกีย่วกบักำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์ซึ่งต้องพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัย์ ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด หรอืใหป้ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรยีก
ประชุมเป็นกรณีพเิศษ เพื่อพจิำรณำเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ำมแต่จะเหน็สมควร  

2. ในกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือเลขำนุกำรคณะกรรม
ตรวจสอบโดยค ำสัง่ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมกำรตรวจสอบก่อนวนัประชุม
อย่ำงน้อย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็
ได ้

3. องค์ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ทัง้นี้ ในกรณี
พจิำรณำงบกำรเงนิรำยไตรมำสหรอืประจ ำปี ต้องมกีรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูป้ระสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงนิเขำ้ร่วมประชุมดว้ย 

4. กรณีทีป่ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบตดิภำรกจิไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ใหก้รรมกำรตรวจสอบซึง่มำ
ประชุมเลอืกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม  

5. กรรมกำรตรวจสอบทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด หำ้มมใิหแ้สดงควำมเหน็และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ 

6. กำรวนิิจฉยัชีข้ำดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทีเ่ขำ้ร่วม
ประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีง 1 เสยีงในกำรลงคะแนน ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้ำด อย่ำงไรกต็ำม ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบคนอื่น ๆ ทีม่ไิด้
ลงมตเิหน็ดว้ยใหน้ ำเสนอเป็นควำมเหน็แยง้ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภำยใน นักกฎหมำย หรอืพนักงำนของบรษิทั ทัง้บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี ใหเ้ขำ้รว่มประชุม หำรอื ชีแ้จง 
หรอืตอบขอ้ซกัถำมได ้

8. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในครำวถดัไปเพื่อ
ทรำบทุกครัง้ 

9. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยเป็นผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 
  
กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
Well Graded Engineering Public Company Limited for Share Subscription  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่50/1203 หมู่ที่ 9 ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 โทร: 02-981-7992-4  

หน้ำ 30 

1. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบรษิัทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเหน็สมควร 

1.1. รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

1.2. ขอ้สงสยั หรอืขอ้สนันิษฐำนว่ำอำจมกีำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติ หรอืมคีวำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยใน  

1.3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรอืขอ้ก ำหนดใด ๆ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้วว่ำต้อง
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมกีำร
เพกิเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำน
สิง่ทีพ่บดงักล่ำวโดยตรงต่อส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยห์รอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ได ้

3. กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมกำรบรษิทั ตระหนักถงึควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี จงึไดพ้จิำรณำแต่งตัง้คณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง เป็นกรรมกำรชุดย่อยของบรษิัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำร
บรหิำรควำมเสีย่งองค์กรก ำกบัดูแล พจิำรณำรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีคณะกรรมกำรบรษิทัจงึเหน็สมควรใหก้ ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงันี้ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยเลอืกจำกคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย
จ ำนวนหนึ่ง (1) คน และอย่ำงน้อยหนึ่ง (1) คนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ รวมกนัไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน ร่วมกนัเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้นี้  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจได้รับกำรแต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและควรเป็นกรรมกำรอสิระ 

2. เป็นผู้มคีวำมเขำ้ใจในธุรกิจและมปีระสบกำรณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม 

3. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงต้องแต่งตัง้เลขำนุกำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยอำจเป็น
หวัหน้ำสำยงำนสนับสนุนธุรกจิ หรอืบุคคลที่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเหน็สมควร ซึ่งบุคคลดงักล่ำวต้อง
สนับสนุนธุรกจิ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเหน็สมควรซึ่งบุคคลดงักล่ำวต้องสนับสนุนและคอย
ช่วยเหลอืกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตลอดจนกำรจดัเตรยีมวำระกำรประชุม และบนัทกึ
รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณุสมบติัของกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. มคีวำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญในดำ้นธุรกจิของบรษิทั ดำ้นกฎหมำย และดำ้นอื่นๆ  

3. มวีุฒภิำวะ และควำมมัน่คง กลำ้แสดงควำมเหน็ทีแ่ตกต่ำง และมคีวำมเป็นอสิระ 

4. สำมำรถอุทศิเวลำในกำรท ำหน้ำที ่

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 

1. ก ำหนดนโยบำย และกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัิ 

2. ก ำหนด ทบทวนและพฒันำนโยบำยกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร 

3. ตดิตำมกระบวนกำรบ่งชีแ้ละประเมนิควำมเสีย่ง 

4. ก ำกบัดูแลและสนับสนุนใหม้กีำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร สอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้ำหมำย
ทำงธุรกจิ รวมถงึสภำวกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญั และน ำเสนอวิธีกำร
จดักำรควำมเสีย่งนัน้ๆ 

6. พจิำรณำรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร และใหข้อ้คดิเหน็ในควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรอืบรรเทำ และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รใหม้ี
ประสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง 

7. พจิำรณำรำยงำนผลกำรประเมนิโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติขึน้ ร่วมถงึผลกระทบโดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ 
เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเท็จ กำรท ำให้สูญเสยีทรพัย์สนิ กำรคอร์รปัชนั กำรที่ผู้บรหิำรสำมำรถฝ่ำฝืน
ระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรำยงำนทีส่ ำคญั กำร
ไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

8. รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรใหค้ณะกรรมกำร รบัทรำบ และในกรณีทีม่ปัีจจยั หรอืเหตุกำรณ์ส ำคญั ซึง่
อำจมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบและพจิำรณำโดยเรว็ทีสุ่ด 

9. ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละสอง (2) ครัง้เพื่อพจิำรณำ หำรอื และด ำเนินกำรใดๆ ให้
ส ำเรจ็ลุล่วงตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

10. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกนิสำม (3) ปี 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง สำมำรถก ำหนดจ ำนวนครัง้ของกำรประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้
ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยได ้โดยตอ้งไม่น้อยกว่ำปีละสอง (2) ครัง้ 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งต้องรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำ โดยอำจ
รำยงำนเรื่องที่ส ำคญัและมตทิี่ประชุมใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกครัง้ทีม่กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งและรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นปีทีผ่่ำนมำในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

4. กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 

วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมกำรบรหิำรต้องปฏิบตัิหน้ำที่ บรหิำรงำนของบรษิัทให้เป็นไปตำมนโยบำยด้วยควำมระมดัระวั ง
รอบคอบ ซื่อสตัยสุ์จรติ ยดึหลกักำรบรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำล และก่อใหเ้กดิควำมชดัเจนในเรื่ององคป์ระกอบ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงใน
กำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หถู้กตอ้งตำมกฎหมำย 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. คณะกรรมกำรบรหิำรได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท โดยแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทคนหนึ่งที่เป็นคณะ
กรรมกำรบรหิำรใหเ้ป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อยสำม (3) คน ซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัจ ำนวนหนึ่ง และ
อำจประกอบดว้ยผูบ้รหิำรของบรษิทั และ/หรอืบุคคลภำยนอกอกีจ ำนวนหนึ่ง 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรตอ้งเป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม ตลอดจนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจถงึ
คุณสมบตั ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของตน รวมถงึตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรควรเป็นผูท้ีส่ำมำรถอุทศิเวลำ และควำมคดิเหน็อย่ำงเพยีงพอในกำรปฏบิตังิำน 

อ ำนำจกำรด ำเนินกำร 

 พจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน กำรจดัท ำธุรกรรมกำรเงนิกบัสถำบนักำรเงนิ เช่น กำรเปิดบญัช ี
กำรกู้ยมื จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกนั หรอืกำรอื่นใด รวมถึงกำรซื้อขำย จดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิ เพื่ อกำรท ำธุรกรรม
ตำมปกติของบรษิัทภำยใต้อ ำนำจวงเงนิตำมทีไ่ด้ก ำหนดไว้ในคู่มอืกำรปฏิบตัิงำนเรื่องอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิทั 
ทัง้นี้ กำรกระท ำดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใตก้ฎหมำย กฎเกณฑ ์ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

1. จดัท ำและน ำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และแผนงำนประจ ำปี  ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ
ประจ ำปี และอ ำนำจบรหิำรต่ำงๆ ของบรษิทั เพื่อขออนุมตัติ่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. รบัผดิชอบในกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมทศิทำง เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกจิของบรษิทั 

3. รบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง วำงโครงสรำ้งองค์กร และก ำหนดต ำแหน่ง
หน้ำที่ของบรษิัท รวมทัง้ปรบัปรุงแก้ไข โดยเมื่อมกีำรด ำเนินกำรแล้วให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 
ทบทวน ปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

4. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้ำ่ยเงนิเพื่อกำรลงทุนหรอืกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกูย้มืหรอืกำรขอสนิเชื่อใดๆ จำก
สถำบนักำรเงนิ กำรให้กู้ยมืเงนิ ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผู้ค ้ำประกนั เพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบรษิัท และ
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เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค์ของบริษัท ภำยในวงเงินที่ก ำหนด ทัง้นี้ กำรกระท ำ
ดงักล่ำวจะตอ้งอยู่ภำยใตป้ระกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยอื่นใดในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

5. ก ำหนดโครงสรำ้งองค์กรและอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำร โดยใหค้รอบคลุมรำยละเอยีดกำรคดัเลอืก กำรว่ำจำ้ง กำร
โยกย้ำย กำรฝึกอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง โดย
มอบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัเป็นผูม้อี ำนำจแทนบรษิทัทีจ่ะลงนำมในสญัญำจำ้งแรงงำน 

6. ก ำกบัดแูลและอนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั และอำจแต่งตัง้หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมกำร
บรหิำรสำมำรถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ ำนำจนัน้ๆ ได ้

7. มีอ ำนำจแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง 

8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

 ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถ
อนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย)์ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นกำร
อนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำ
อนุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตำมพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 

1. วำระกำรประชุม มกีำรก ำหนด วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ พร้อมทัง้ให้เลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรบรหิำร ส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมกำรบรหิำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี
จ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษำสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัจะแจง้กำรเชญิประชุมโดยวธิอีื่นและก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็
กว่ำนัน้กไ็ด ้และตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

2. คณะกรรมกำรบรหิำร ตอ้งมกีำรจดักำรประชุม ไม่น้อยกว่ำสี ่(4) ครัง้ต่อปี 

3. ผู้เขำ้ร่วมประชุม ต้องมกีรรมกำรบรหิำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบรหิำรทัง้หมด จงึจะ
ครบองคป์ระชุม 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ให้ถือเสยีงขำ้งมำกของกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม กรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งมี
เสยีงหนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน หำกคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็น
เสยีงชี้ขำด ทัง้นี้ กรรมกำรบรหิำรทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีจ่ะพจิำรณำนัน้ ต้องไม่อยู่ในทีป่ระชุมและไม่มสีทิธแิสดง
ควำมเหน็และออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

5. กฎบตัรของกรรมกำรผู้จดักำร 

วตัถปุระสงค ์
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 กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทั ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหท้ ำหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิ
ตำมปกติของบรษิัท โดยบรหิำรงำนตำมแผนและงบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงเคร่งครดั 
ซื่อสตัย์ สุจรติ และรกัษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทและผู้ถือหุ้น ไม่ท ำกำรใดที่มส่ีวนได้เสยีหรอืมผีลประโยชน์ใน
ลกัษณะทีข่ดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

1. รบัผดิชอบ ดูแล บรหิำร กำรด ำเนินงำน และ/หรอื กำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั รวมถงึกำรก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธท์ำงธุรกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำง
กำรเงนิ และงบประมำณของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดัท ำแผนธุรกิจ และก ำหนดอ ำนำจกำรบริหำรงำน ตลอดจนจดัท ำงบประมำณที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อขออนุมตัแิละมหีน้ำทีร่ำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
ตำมแผนงำนและงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัดิงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วธิกีำรบรหิำร รวมถึงกำรคดัเลอืก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลกิจ้ำงพนักงำน 
และก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวสัดกิำรต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำน 

4. ตดิตำมและรำยงำนสภำวะฐำนะบรษิทั เสนอแนะทำงเลอืกและกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบำยและสภำพตลำด 

5. ดแูลและควบคุมกำรปฏบิตังิำนดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทั อำท ิกำรเงนิ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมภำยใน งำน
ดำ้นปฏบิตักิำรและงำนดำ้นสนับสนุนต่ำงๆ และงำนทรพัยำกร 

6. เป็นตวัแทนบรษิทัตลอดจนมอี ำนำจมอบหมำยในกำรตดิต่อกบัหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยก ำกบัดแูลอื่นๆ 

7. ดแูลตดิต่อสื่อสำรกบัสำธำรณชน ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ และพนักงำน เพื่อชื่อเสยีงและภำพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 

8. ดแูลใหม้กีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

9. มอี ำนำจในกำรออก แกไ้ข เพิม่เตมิ ปรบัปรุง ระเบยีบ ค ำสัง่ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทั เช่น กำร
บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง กำรก ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงกำร
สงเครำะหแ์ละสวสัดกิำรต่ำงๆ 

10. พิจำรณำเจรจำต่อรอง และอนุมตัิกำรเข้ำท ำนิติกรรมสญัญำ และ /หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำน และ/หรอืกำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั ทัง้นี้ ภำยใต้วงเงนิทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมกำรบริษทัตำม
ตำรำงอ ำนำจอนุมตัขิองบรษิทั 

11. มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั 

 ให้มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสอืมอบอ ำนำจทีใ่ห้
ไว ้และ/หรอืใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัไดก้ ำหนดไว้ 

 ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำให้กรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร สำมำรถอนุมตัิ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื
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อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไป
ตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำอนุมตัไิว้ 

6. กฎบตัรของเลขำนุกำรบริษทั 

วตัถปุระสงค ์

 เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทั สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยและสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

 เลขำนุกำรบริษัท ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจริต ตำม
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ซึ่งไดก้ ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบ
ส ำหรบัเลขำนุกำรบรษิทัไวโ้ดยเฉพำะดงันี้ 

1. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำร ดงัต่อไปนี้ 

1.1. ทะเบยีนกรรมกำร 

1.2. หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

1.3. หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยี ทีร่ำยงำนโดยกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร 

3. จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรำยงำนนัน้ และบรษิัทต้องจดัใหม้รีะบบกำรเก็บรกัษำเอกสำร 
หรอืหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแสดงขอ้มลู และดแูลใหม้กีำรเกบ็รกัษำใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสำมำรถตรวจสอบ
ได ้ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสบิ (10) ปี นับแต่วนัทีม่กีำรจดัท ำเอกสำรหรอืขอ้มลูดงักล่ำว 

4. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

หลกัในกำรปฏิบติังำนของเลขำนุกำรบริษทั 

 เลขำนุกำรบรษิทัต้องปฏิบตัหิน้ำทีด่้วยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดย 

1. กำรตดัสนิใจตอ้งกระท ำบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่ำเพยีงพอ 

2. กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

3. กระท ำกำรโดยสุจรติเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส ำคญั 

4. กระท ำกำรที่มจีุดมุ่งหมำยโดยชอบ เหมำะสม และไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทั
อย่ำงมนีัยส ำคญั 

5. ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มำ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว หรือใช้
ทรัพย์สินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทัว่ไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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6. ไม่เขำ้ท ำขอ้ตกลงหรอืสญัญำใด ๆ ซึง่อำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับรษิทั 
หรอืพนักงำน หรอืลูกคำ้ของบรษิทั หรอืเป็นกำรขดัต่อกำรปฏบิตัติ่องำนในหน้ำทีข่องตน 

กรณีท่ีเลขำนุกำรบริษทัพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบติัหน้ำท่ีได้ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก ำหนดไว้
ดงัต่อไปนี้ 

1. ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัคนใหม่ภำยในเกำ้สบิ (90) วนั นับแต่วนัทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัคนเดมิ
พน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

2. ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหนึ่งคนใด ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนในช่วงเวลำทีเ่ลขำนุกำร
บรษิทัพน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 

3. ใหป้ระธำนกรรมกำรแจง้ชื่อเลขำนุกำรบรษิทั ต่อส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในสบิสี ่(14) 
วนั นับแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 

4. ด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทรำบถงึสถำนทีเ่กบ็เอกสำร  
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ส่วนท่ี 4 กฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

วตัถปุระสงค ์

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ช่วยเหลือฝ่ำยบริหำรในกำรก ำกับดูแล ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดบัให้
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมเพียงพอและมปีระสิทธภิำพ มีกำรพฒันำปรบัปรุงกำรท ำงำนให้ดขีึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยท ำกำรวิเครำะห์  
ประเมนิ ใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้ ำปรกึษำ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนแก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบัในองคก์ร 

บทบำทและหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มหีน้ำทีร่บัผดิชอบงำนดำ้นตรวจสอบภำยในขององค์กร รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้รหิำร โดยมบีทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดงันี้ 

1. จดัท ำแผนตรวจสอบภำยในเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

2. สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเกบ็รกัษำทรพัยส์นิ รวมถงึกำรทดสอบว่ำทรพัยส์นินัน้มอียู่จรงิ และมกีำรใชง้ำน
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

3. สอบทำนและรำยงำนควำมเชื่อถือได้และควำมครบถ้วนของขอ้มูลทำงกำรเงิน รวมถึงกระบวนกำรปฏิบตัิงำน กำร
ประเมนิและกำรวดัผล 

4. สอบทำนระบบงำนที่อำจมีผลกระทบส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำน ว่ำได้มกีำรปฏิบตัิที่เป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และระเบยีบปฏบิตัทิีอ่งคก์รวำงไว ้รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. สอบทำนควำมเพยีงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร เพื่อพฒันำและปรบัปรุงระบบกำร
ควบคุมภำยในใหม้ปีระสทิธภิำพและเหมำะสมยิง่ขึน้ 

6. สอบทำนและสนับสนุนใหม้กีำรพฒันำระบบกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

7. ปฏบิตังิำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยใน ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผูบ้รหิำร 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทัง้ควำมคบืหน้ำของกำรปฏบิตังิำนเทยีบกบัแผนทีว่ำงไว้ 

- สนับสนุนกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้ใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำย
บรหิำรทีเ่กีย่วเน่ืองกบังำนตรวจสอบ 

- พฒันำบุคลำกรของฝ่ำยตรวจสอบใหม้คีวำมรูค้วำมช ำนำญทัง้ดำ้นวชิำชพีและธุรกจิอย่ำงเพยีงพอ 

- ด ำเนินกจิกำรอย่ำงอื่นทีไ่ดร้บัตำมมอบหมำย 

อ ำนำจของผู้ตรวจสอบภำยใน 

1. ผูต้รวจสอบภำยในมอีสิระในกำรตรวจสอบตำมทีเ่หน็สมควร ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีตรวจสอบภำยใน 

2. ผู้ตรวจสอบภำยในมีสิทธิที่จะขอเข้ำท ำกำรตรวจสอบทรพัย์สินและกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร  รวมทัง้เอกสำร
ประกอบกำรบนัทกึบญัช ีจดหมำยโต้ตอบ รำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งและจ ำเป็นเพื่อสนับสนุนวตัถุประสงค์กำร
ตรวจสอบ 

3. ผูต้รวจสอบภำยในสำมำรถขอใหผู้ร้บัตรวจใหข้อ้มลูและค ำชีแ้จงในเรื่องทีท่ ำกำรตรวจสอบ 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
Well Graded Engineering Public Company Limited for Share Subscription  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่50/1203 หมู่ที่ 9 ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 โทร: 02-981-7992-4  

หน้ำ 38 

4. เอกสำรและขอ้มูลใดๆซึ่งผูต้รวจสอบภำยในไดม้ำหรอืรบัรูจ้ำกกำรตรวจสอบจะถูกรกัษำไวเ้ป็นควำมลบัและไม่ มี
กำรเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดโดยม่ไดร้บัอนุญำตจำกผูม้อี ำนำจทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำทีง่ำนที่
กฎหมำยบงัคบั 

แนวทำงกำรปฏิบติังำน 

1. หัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในต้องวำงแผนกำรตรวจสอบทัง้ระยะสัน้และระยะยำว เพื่อเสนอขออนุมัติจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเสนอในเรื่องควำมเสีย่งทีส่ ำคญัและทรพัยำกรทีต่อ้งใชส้ ำหรบักำรด ำเนินกำร 

2. ตรวจสอบหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรเป็นระยะๆ เพื่อพิจำรณำว่ำได้มีกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนงำน นโยบำย 
เป้ำหมำย วตัถุประสงค์ขององค์กร ระเบยีบปฏบิตัแิละกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึใหค้ ำแนะน ำทีส่ำมำรถพฒันำ
ปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรท ำงำนใหด้ขีึน้ ตลอดจนตดิตำมว่ำไดม้กีำรพฒันำปรบัปรุงตำมค ำแนะน ำดงักล่ำว 

3. เมื่อกำรตรวจสอบแล้วเสรจ็ตำมแผนงำน หวัหน้ำผูต้รวจสอบภำยในตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมปิดงำนเพื่อสรุปผลกำร
ตรวจสอบร่วมกบัผู้บรหิำรหน่วยงำนที่รบัตรวจ เพื่อชี้แจง หรอืแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิและ
ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ รวมถึงมำตรกำรแก้ไขปรบัปรุงก่อนจะเสนอในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ ผู้บริหำร
ระดบัสงูและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบต้องจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยอธิบำยถึงวตัถุประสงค์ ขอบเขตของกำรตรวจสอบ 
ขอ้บกพร่อง ทีต่รวจพบและขอ้เสนอแนะเพื่อกำรแกไ้ขปรบัปรุง 

5. ผูต้รวจสอบภำยในต้องตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำมขอ้เสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และตดิต่อประสำนงำน
กบัผูร้บัตรวจ ตลอดจนใหค้ ำแนะน ำในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

6. หวัหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในต้องพฒันำบุคลำกรที่ท ำหน้ำทีต่รวจสอบให้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพยีงพอในกำรทีจ่ะด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องต่ำงๆ 

7. ผูต้รวจสอบภำยในต้องปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ มคีวำมเทีย่งธรรม มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มมีนุษย์
สมัพนัธท์ีด่แีละสำมำรถเกบ็รกัษำควำมลบัขององคก์ร  
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ส่วนท่ี 5 นโยบำยท่ีส ำคญัของบริษทัและกำรติดตำมให้มีกำรปฏิบติั 

1. นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร และผูบ้ริหำร 

กำรสรรหำกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ
บุคคลทีเ่หมำะสมดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดยน ำเสนอรำยชื่อกรรมกำรเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุน้ใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท ในขัน้ตอนของกำรสรรหำดงักล่ำว ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย
เสนอชื่อบุคคลทีเ่หมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลอืกอกีทำงหนึ่งดว้ย ทัง้นี้สทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรถอืเป็นของผูถ้อืหุน้ 
โดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คณะกรรมกำรของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อยหำ้ (5) คน ทัง้นี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัรและกรรมกำรของบรษิทัจะตอ้งไม่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

2. กำรเลอืกตัง้กรรมกำรโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหใ้ชค้ะแนนเสยีงขำ้งมำกและใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อื 

(ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตำม (ก) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็
ไดใ้นกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(ค) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมคีะแนนเสยีง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

 บริษัทคดัเลือกกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบตัิตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถงึประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอื
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะจดัใหม้กีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
ของบรษิทัแต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน 

คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระ
รำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มส่ีวนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงนิเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืของ
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัทีย่ื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอื
ทีป่รกึษำ ของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ มำรดำ 
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้ ีอ ำนำจควบคมุ 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นทีม่นีัย หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของผูท้ี่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร 
กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ 
ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลใหบ้รษิทั หรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ทีต่้องช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสำม (3) ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิ (20) ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 

 ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระ
หนี้ดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงหนึ่ง (1) ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่ 
เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสอง (2) ล้ำนบำทต่อปี จำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัทีย่ื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั
เงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

 กรรมกำรอิสระอำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั โดยมี
กำรตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้
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 ในกรณีทีบุ่คคลทีผู่ข้ออนุญำตแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำง
ธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีควำมเห็น
คณะกรรมกำรบรษิทัทีแ่สดงว่ำไดพ้จิำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อ
กำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ใน
วำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพี ที่ท ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

(ข) เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 

(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผู้ขออนุญำตในกำรเสนอให้มกีำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำร
อสิระ 

กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 

 บรษิทัมหีลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบตำมคุณสมบตั ิดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง (1) ของทุนช ำระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ให้
นับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ของบรษิทั 

3. เป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็นลูกจำ้ง พนักงำน หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำจำกบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

4. เป็นกรรมกำรทีไ่ม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงนิและกำรบรหิำรงำน
ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิัทร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั มำก่อนในระยะเวลำหนึ่ง (1) ปี ก่อนไดร้บั
กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิทั ไดพ้จิำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเหน็ว่ำกำรเคยมี
ผลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

5. เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ใช่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

6. เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิทั 

7. สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

8. มคีุณสมบตัคิรบถว้นในกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทั 

 

กำรสรรหำผู้บริหำรระดบัสูง 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พจิำรณำสรรหำบุคคลที่เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสูง โดยในกำรพจิำรณำจะคดัเลอืกจำกบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและเหมำะสม 
มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะและประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และเขำ้ใจธุรกจิของบรษิทั
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เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดไว้ โดย
คณะกรรมกำรบรษิทั จะเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้ผูบ้รหิำรสูงสุดดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแลกจิกำรอำจ
พจิำรณำว่ำจำ้งทีป่รกึษำอสิระเพื่อเขำ้มำช่วยในกำรสรรหำดงักล่ำวดว้ย 

คุณสมบตัขิองกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสุด 

 บรษิทั มหีลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสุดตำมคุณสมบตั ิดงันี้ 

1. เป็นบุคคลธรรมดำทีบ่รรลุนิตภิำวะแลว้ 

2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

3. ไม่เคยรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุกในควำมผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท ำโดยทุจรติ 

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจำกรำชกำร องคก์ำร หรอืหน่วยงำนของรฐั ฐำนทุจรติต่อหน้ำที่ 

5. ไม่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษโดยส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืไม่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินคดอีนัเนื่องจำกกรณีที่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. กล่ำวโทษหรอืเคยตอ้งค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก ไม่ว่ำศำลจะมคี ำพพิำกษำใหร้อกำรลงโทษหรอืไม่ และ
พ้นโทษจ ำคุกหรือพ้นจำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถึงสำม (3) ปี ทัง้นี้ เฉพำะในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ดงัต่อไปนี้ 

- กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบักำรซื้อขำยหลกัทรพัยห์รอืสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

- กำรกระท ำโดยทุจรติ หรอืกำรท ำใหเ้สยีหำยต่อทรพัยส์นิ ต่อเจำ้หนี้ หรอืต่อประชำชน 

- ไม่ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมระมดัระวงั หรอืซื่อสตัยสุ์จรติ 

- จงใจแสดงขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ในสำระส ำคญั หรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีค่วรบอกใหแ้จง้ 

- ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์หรอืธุรกิจสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำโดยไม่ได้รบัอนุญำตและเขำ้ข่ำยเป็นกำรฉ้อโกง
ประชำชน 

6. ไม่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษโดยหน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแลสถำบนักำรเงนิ ไม่ว่ำในประเทศหรอืต่ำงประเทศ หรอืไม่อยู่
ระหว่ำงถูกด ำเนินคดอีนัเนื่องจำกกรณีที่หน่วยงำนดงักล่ำวกล่ำวโทษ หรอืไม่อยู่ระหว่ำงถูกหน่วยงำนดงักล่ำว 
ห้ำมเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของสถำบนักำรเงนิ ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่ำศำลจะมีค ำ
พพิำกษำใหร้อกำรลงโทษหรอืไม่ และพน้โทษจำคุกหรอืพน้จำกกำรรอลงโทษมำแลว้ไม่ถงึสำม (3) ปี ทัง้นี้ เฉพำะ
ในมูลเหตุเนื่องจำกกำรบรหิำรงำนทีม่ลีกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรอืทุจรติเกี่ยวกบัทรพัยส์นิ และท ำใหเ้กดิควำม
เสยีหำยไม่ว่ำจะต่อสถำบนักำรเงนิทีบุ่คคลนัน้เป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร หรอืต่อลูกคำ้ 

7. ไม่เคยต้องค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก ไม่ว่ำศำลจะมคี ำพพิำกษำใหร้อกำรลงโทษหรอืไม่ และพน้โทษจ ำคุกหรอื
พน้จำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถงึสำม (3) ปี ทัง้นี้ ในควำมผดิอำญำแผ่นดนิเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนทีม่ลีกัษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรอืทุจรติเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

8. ไม่เป็นผูท้ีศ่ำลมคี ำสัง่ใหท้รพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอืกฎหมำยอื่นในลกัษณะเดยีวกนั และยงัไม่พน้สำม 
(3) ปีนับแต่วนัทีศ่ำลมคี ำสัง่ใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ 

9. ไม่มพีฤตกิรรมกระท ำกำร หรอืละเวน้กระท ำกำรโดยไม่สุจรติ หรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงในกำรท ำธุรกรรม
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย และเป็นเหตุใหบ้รษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ไดร้บัควำมเสยีหำย หรอืเป็นเหตุใหต้นหรอืบุคคลอื่น
ไดร้บัประโยชน์โดยมชิอบ 
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10. ไม่มพีฤตกิรรมในกำรเปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มลู หรอืขอ้ควำมเกี่ยวกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยอันเป็นเทจ็ทีอ่ำจท ำ
ใหส้ ำคญัผดิ หรอืโดยปกปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ในสำระส ำคญัซึ่งอำจมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจของผู้
ถอืหุน้ ผูล้งทุน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่ำจะโดยกำรสัง่กำร กำรมส่ีวนรบัผดิชอบ หรอืมส่ีวนร่วมในกำรจดัท ำเปิดเผย 
หรอืเผยแพร่ขอ้มูลหรอืขอ้ควำมนัน้ หรอืโดยกำรกระท ำหรอืละเวน้กำรกระท ำอื่นใด ทัง้นี้ เวน้แต่พสิูจน์ไดว้่ำโดย
ต ำแหน่ง ฐำนะ หรือหน้ำที่ของตน ไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมเป็นเท็จของขอ้มูลหรือขอ้ควำมดงักล่ำว หรือกำรขำด
ขอ้เทจ็จรงิทีค่วรตอ้งแจง้นัน้ 

 ทัง้นี้ กำรท ำธุรกรรมดงัต่อไปนี้ของบรษิัทหรอืบรษิทัย่อย ไม่ว่ำจะเป็นกำรสัง่กำร กำรอนุมตัิ กำรสนับสนุน 
กำรไดร้บัประโยชน์ หรอืกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงมนีัยส ำคญัในลกัษณะอื่นใด เขำ้ลกัษณะกำรมพีฤตกิรรมไม่สุจรติ เวน้แต่จะ
พสิจูน์ไดเ้ป็นประกำรอื่น 

- ธุรกรรมที่มิได้กระท ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทัว่ไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นส ำคญั หรือมีลกัษณะไป
ในทำงเอือ้ประโยชน์แก่ตนหรอืบุคคลอื่น 

- ธุรกรรมทีไ่ม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบักำร
ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ 

11. ไม่มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมหรอืกำรเอำเปรยีบผูล้งทุนในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์หรอืสญัญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำ หรอืม ีหรอืเคยมส่ีวนร่วมหรอืสนับสนุนกำรกระท ำดงักล่ำว 

กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรสงูสุด 

 กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรสูงสุด ให้พิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และ
ผูบ้รหิำรสูงสุด (กรรมกำรผูจ้ดักำร) โดยพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ผลงำน ประเภท/
ขนำดธุรกจิของบรษิทั และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกบุคลำกรแต่ละท่ำน โดยทีค่่ำตอบแทนดงักล่ำวตอ้งอยู่ใน
ระดบัที่เหมำะสมและเพยีงพอที่จะจูงใจและรกัษำบุคลำกรที่มคีุณภำพไว้ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิัทในธุรกิจที่
คล้ำยคลึงกัน อีกทัง้ยงัต้องพิจำรณำประเภทค่ำตอบแทน วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และจ ำนวนค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม 

2. หำกมีกำรเสนอปรบัอตัรำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรสูงสุด (กรรมกำรผู้จดักำร) ให้คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้
พจิำรณำอนุมตัริำยกำรดงักล่ำว 

3. กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชุดย่อย ให้น ำเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ
เป็นประจ ำทุกปี 

2. นโยบำยกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

 บรษิทัมกีำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง เพื่อสรำ้งควำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรงำนส ำหรบักลุ่มผูบ้รหิำรในระดบั
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย โดยมุ่งเน้นไปทีพ่นักงำนระดบับรหิำร เพื่อใหฝ่้ำยทรพัยำกรบุคคลสำมำรถเตรยีมบุคลำกรใหม้ี
ควำมพรอ้มในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นระบบ มขีีดควำมสำมำรถและสมรรถนะ (Competency) ทีเ่หมำะสม รวมทัง้ สัง่
สมประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งทีส่ ำคญัในบรษิทั 
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3. นโยบำยดำ้นกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

 คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทุกดำ้น และระบบกำรตรวจสอบภำยในต่ำง ๆ 
ซึ่งถอืว่ำเป็นพืน้ฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิใหป้ระสบผลส ำเรจ็ เจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื  จงึจดัใหม้รีะบบ
กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ มคีวำมเพยีงพอและเหมำะสมกบัลักษณะ ขนำดของงำน
หรอืสภำพแวดลอ้ม เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ ของบรษิทั ไดม้กีำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบำย
ที่เกี่ยวข้อง มีกำรรำยงำนที่น่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และมีกำรปฏิบัติกำรที่มีประสิทธิภำพและ
ประสทิธผิล โดยบรษิทัจะใหค้วำมส ำคญัของกำรป้องกนัควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำย และกำรแกไ้ขปรบัปรุงมำกกวำ่
กำรสบืสวนสอบสวนหลงัจำกเหตุกำรณ์เกดิขึน้แลว้ 

บริษัทจดัให้มีผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งมีควำมเป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัท ให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ กำรปฏิบตัิงำนหลกัและกิจกรรมส ำคญัของ
บรษิทัไดด้ ำเนินตำมแนวทำงทีก่ ำหนดอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมคีวำมรดักุมทีเ่พยีงพอ 

เพื่อให้กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในครอบคลุมทุกด้ำน บริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติตำม
องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน 5 องคป์ระกอบ ดงันี้  

3.1 สภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุ (Control Environment)  
1) กำรจดัโครงสรำ้งขององค์กร แบ่งสำยกำรบงัคบับญัชำ ตลอดจนกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำม

รบัผดิชอบในงำนไวอ้ย่ำงชดัเจน  
2) กำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย ทิศทำง และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชดัเจน 

ตลอดจนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้
3) กำรจดัท ำนโยบำย ขอ้บงัคบั ระเบยีบต่ำงๆ ของบรษิัทไว้อย่ำงชดัเจน เพื่อใช้ยดึถือเป็น

หลกัและแนวในกำรปฏบิตังิำน และป้องกนัไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย หรอืละเวน้ในกำรปฏบิตังิำน 
4) กำรจดัท ำขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษิทั และ ของ

พนักงำน เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนในทุกระดบัชัน้และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งไดน้ ำไปประพฤตปิฏบิตัใิหถู้กต้อง 
และเหมำะสม 

5) กำรจดัท ำค ำบรรยำยลกัษณะงำน (Job Description) เพื่อให้เขำ้ใจในบทบำทหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบ 

6) กำรจดัฝึกอบรม พฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ ประสบกำรณ์ 
 

3.2 กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  
บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมเสีย่ง ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ไม่แน่นอนทีไ่ม่พงึประสงคจ์ะใหเ้กดิขึน้ 

แต่หำกเกดิเหตุกำรณ์ขึน้จะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย บรษิทัจงึก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งทีแ่ฝง
อยู่ในหน่วยงำนและจดัใหม้กีำรควบคุมควำมเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนื่อง
และสม ่ำเสมอ 

กำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั จะเน้นตรวจสอบตำมควำมเสีย่ง (Risk Based Audit) โดยท ำ
กำรประเมินควำมเสี่ยงของงำน และคดัเลือกงำนที่มีควำมเสี่ยงสูงน ำมำวำงแผนกำรตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้กำร
ตรวจสอบมปีระสทิธภิำพ  

3.3 กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) 
บรษิทัจะจดัใหม้กีจิกรรมกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล อย่ำงเพยีงพอและ

เหมำะสม โดยเน้นกิจกรรมกำรควบคุมในลกัษณะป้องกนั สบืค้นหำ แก้ไข หรอืทดแทน ซึ่งจะช่วยลดควำมเสยีหำย 
ควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใ น เช่น  
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จดัใหม้นีโยบำย แผนงำน งบประมำณ ขัน้ตอน และวธิปีฏบิัตงิำน ตลอดจนโครงสรำ้งองค์กร กำรแบ่งหน้ำที ่กำรมอบ
อ ำนำจอนุมตัิ ฯลฯ เป็นต้น โดยกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกระดบัต้องใหค้วำมร่วมมอืและถอืปฏิบตัติำมกฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีอ่อกเป็นค ำสัง่หรอืประกำศโดยเคร่งครดั 

3.4 ข้อมูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information and Communication) 
1) บริษัทจัดให้มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นอย่ำงเพียงพอ และทันต่อสถำนกำรณ์  

ซึง่ตอ้งมคีวำมถูกตอ้ง ชดัเจน เขำ้ใจงำ่ย และเป็นปัจจุบนั 
2) บรษิัทจดัให้มกีำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บรหิำรกบัผู้ปฏิบตัิงำน หรอืระหว่ำงหน่วยงำนด้วยกนั 

เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ และประสำนกำรปฏบิตังิำน โดยจดัใหม้กีำรประชุมพนักงำนเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  
3.5 กำรติดตำม และประเมินผล (Monitoring) 

บรษิทัจดัใหม้กีำรตดิตำม ทบทวน และประเมนิผลกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ
โดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึ่งไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบังำนและหน่วยงำนนัน้ๆ เช่น ผูต้รวจสอบภำยใน เป็นต้น และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบรหิำรของบรษิทั หำกขัน้ตอนหรอืกำรควบคุมมจีุดอ่อน ให้เป็นหน้ำที่ของฝ่ำย
บรหิำรพจิำรณำก ำหนดมำตรกำรควบคุมและแกไ้ขปัญหำนัน้อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 โครงสรำ้งขององคก์รปัจจุบนั มคีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่แต่งตัง้จำกกรรมกำรบรษิทั อย่ำงน้อยสำม 
(3) คนโดยมีกรรมกำรอิสระหนึ่ง (1) คน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหีน้ำที่ก ำหนดนโยบำย และกรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั จดัใหบ้รษิทัมรีะบบบรหิำรควำมเสีย่งทุกดำ้นครอบคลุมปัจจยัควำมเสีย่งที่
เกี่ยวขอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกจิ กำรเงนิ และกำรปฏบิตักิำรดำ้นอื่น ๆ พจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิ
และระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนั แก้ไขและผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจนรวมทัง้ก ำหนด
มำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรตดิตำมประเมนิผล 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ก ำหนดขอบเขตควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของบรษิัท (Risk Appetite) และมี
ตวัชี้วดัควำมเสี่ยงส ำคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรธุรกิจ และมกีำรผสำนเชื่อมโยง
ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งกบักระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยก ำหนดใหผู้ร้บัผดิชอบบรหิำรควำมเสี่ยง 
รำยงำนตรงกับส ำนักงำนกรรมกำรผู้จ ัดกำร ที่ร ับผิดชอบงำนวำงกลยุทธ์องค์กรและแผนงำนธุรกิจ ท ำหน้ำที่
ประสำนงำน ติดตำมควำมคบืหน้ำของแผนปฏิบตัิกำรในกำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มัน่ใจ ได้ว่ำกำร
บรหิำรควำมเสีย่งสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยเชงิกลยุทธ์ตำมทีก่ ำหนดไว ้

 นอกจำกนี้ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ถอืเป็นหน้ำทีข่องบุคลำกรของบรษิทัทุกระดบัทุกคน รวมทัง้ผูท้ ำหน้ำที่  ที่
ปรกึษำ ผู้กระท ำกำรแทนหรอืผู้ได้รบัมอบหมำยให้กระท ำหน้ำที่ในนำมบรษิัท โดยมบีทบำทหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ 
ดงันี้ 

1) คณะกรรมกำรบรษิทั 
(1) มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบโดยตรงในกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(2) มคีวำมเขำ้ใจถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจมผีลกระทบทีรุ่นแรงต่อบรษิทั 
(3) ท ำใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้อย่ำงเหมำะสม 

2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(1) ก ำกบัดแูลและตดิตำมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงมคีวำมเป็นอสิระ 
(2) ท ำใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมกีำรควบคุมภำยใน เพื่อจดักำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทัอย่ำงเหมำะสม 
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3) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(1) ตดิตำมกำรพฒันำแนวทำงและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(2) ตดิตำมและประเมนิกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(3) พจิำรณำอนุมตักิรอบ และแผนกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
(4) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบัควำมเสีย่งและกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
(5) สื่อสำรประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั 

4) ผูบ้รหิำรระดบัสงู 
(1) ติดตำมควำมเสี่ยงที่ส ำคญัทัง้บริษัท และให้ควำมมัน่ใจว่ำบริษัทมแีผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่

เหมำะสม 
(2) ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และใหค้วำมมัน่ใจว่ำบรษิทัมี

กระบวนด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

5) หน่วยงำนหรอืผูร้บัผดิชอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(1) จดัท ำกรอบและกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กบัหน่วยงำนและเสนอคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่งพจิำรณำอนุมตั ิ
(2) ใหก้ำรสนับสนุน และแนะน ำกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำน 
(3) ศกึษำและใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัควำมเสีย่งและปัจจยัเสีย่งแก่พนักงำน 
(4) ปฏบิตังิำนสนับสนุนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

6) หวัหน้ำงำนและพนักงำน 
(1) ระบุและรำยงำนควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำนเสนอผูบ้งัคบับญัชำ 
(2) ร่วมจดัท ำแผนจดักำรควำมเสีย่งและน ำแผนไปปฏบิตั ิ

7) ผูต้รวจสอบภำยใน 
(1) สอบทำนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
(2) สื่อสำร ประสำนงำนกบัหน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อน ำขอ้มลูมำใชว้ำงแผนกำรตรวจสอบตำม

ควำมเสีย่ง (Risk Base Auditing) 
(3) ท ำใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมกีำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม กำรจดักำรและควบคุมควำมเสีย่งไดร้บักำร

ปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงของบรษิทั 

8) บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น 
(1) ใหค้วำมร่วมมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1.2 ขัน้ตอนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บรษิทัก ำหนดขัน้ตอนในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 

(1) ก ำหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
ในกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน รวมทัง้ผู้ปฏิบัติงำนพึงก ำหนดวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือ
วตัถุประสงค์ของงำนทีท่ ำใหช้ดัเจน สอดคล้องกบันโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ และควำมเสีย่งทีย่อมรบั
ได ้

(2) ระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification) 
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ผูร้บัผดิชอบหน่วยงำน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิำนพงึท ำควำมเขำ้ใจควำมเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง และระบุเหตุกำรณ์ที่
อำจเกดิขึน้ ซึง่อำจเป็นเหตุกำรณ์ทัง้ทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยีต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ 

(3) ประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงำน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิำนพงึประเมนิควำมเสีย่ง 2 มติ ิคอื ควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิ
เหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ (Impact) 

(4) กำรตอบสนองควำมเสีย่ง (Risk Response) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงำน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิำนพงึพจิำรณำวธิกีำรจดักำรควำมเสีย่ง ทีม่ปีระสทิธภิำพและ
ประสทิธผิล โดยค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้กบัผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั กำร
ตอบสนองควำมเสีย่งอำจเลอืกวธิกีำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยวธิรีวมกนั เพื่อลดระดบัควำมเป็นไป
ไดท้ีจ่ะเกดิเหตุกำรณ์ และควำมรุนแรงของผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ คอื 
- กำรหลกีเลีย่ง (Avoid) 
- กำรกระจำยหรอืกำรถ่ำยโอน (Share/Transfer) 
- กำรลด (Reduce) 
- กำรยอมรบั (Risk Acceptance) 

(5) กจิกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
 ผูร้บัผดิชอบหน่วยงำน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิำนพงึพจิำรณำกำรจดักำรควำมเสีย่ง หรอืกจิกรรมกำรควบคุม 
คอื นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีน่ ำมำใช ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัไดม้กีำรจดักำรควำมเสีย่ง ตำม
สภำพแวดลอ้มภำยในบรษิทั ลกัษณะธุรกจิ โครงสรำ้งและวฒันธรรมขององคก์ร ซึง่อำจมคีวำมแตกต่ำง
กนัไป 

(6) ตดิตำมและประเมนิผล (Monitoring) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงำน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิำนพงึจดัใหม้กีำรตดิตำมและทบทวนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งไดน้ ำไปประยุกตใ์ชใ้นทุก
ระดบัของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม และควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบทีส่ ำคญัต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บรษิทัไดร้บักำรรำยงำนต่อผูร้บัผดิชอบ 

5. นโยบำยดำ้นกำรใช้คอมพิวเตอรแ์ละเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 

 คณะกรรมกำรบรษิทั มุ่งมัน่ทีจ่ะดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร
เปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครดั จดัใหม้ศีูนย์นักลงทุนสมัพนัธ์ท ำหน้ำทีส่ื่อสำรกบัผู้ถอืหุน้และใหค้วำม
สะดวกแก่นักลงทุนและนักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ทัว่ไปอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสม รวมทัง้กำรเผยแพร่
ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ทัง้ทีเ่ป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ ขณะเดยีวกนักไ็ดจ้ดัใหส่้วนงำนทีร่บัผดิชอบด้ำนกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำร และกำรประชำสมัพนัธ์ท ำหน้ำทีเ่ผยแพร่ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนตลอดจนผลประกอบกำรของบรษิทั ผ่ำนสื่อ
ต่ำง ๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งอื่น ๆ ไดร้บัทรำบขอ้มูลของบรษิทั อย่ำงทัว่ถงึ
ตรงเวลำ และทนัต่อเหตุกำรณ์ 

 คณะกรรมกำรบรษิทั จะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงนิและไม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิตำมก ำหนดเวลำ มี
รำยละเอยีดอย่ำงเพยีงพอ และผลประกอบกำรของบรษิทัทีต่รงต่อควำมเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอสม ่ำเสมอ ทนัเวลำ 
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึสภำพทำงกำรเงนิและกำรประกอบกำรทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั รวมทัง้อนำคตของธุรกจิของบรษิทั ดงันี้ 

1. รำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (Management Discussion Analysis : MD&A) 
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คณะกรรมกำรบรษิทั ใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัท ำบทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบรหิำร (MD&A) ทัง้รำยปี
และรำยไตรมำสอย่ำงละเอยีด 

2. ข้อมูลทำงกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตัง้  ได้ให้กำรรับรองข้อมูลทำงกำรเงิน โดยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และ
คณะกรรมกำรบรษิัท ได้อธิบำยควำมรบัผิดชอบในกำรแสดงรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัท ได้
พจิำรณำแล้วและรบัรองว่ำงบกำรเงนิทีเ่ปิดเผยนัน้มคีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วน เพยีงพอ และไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำน
กำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และมำตรฐำนบญัชสีำกล 

3. ข้อมูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน 

บรษิทัจะใหข้อ้มลูอย่ำงครบถว้น ชดัเจน ทัง้ในรำยงำนประจ ำปี และในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 

6. นโยบำยด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

1. ควำมถูกตอ้งของกำรบนัทกึรำยกำร 

- กำรบนัทกึรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบรษิัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้โดยไม่มี
ขอ้จ ำกดัหรอืขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 

- กำรลงรำยกำรบญัช ีและกำรบนัทกึทำงธุรกิจจะต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจรงิ ไม่มกีำรบดิเบอืนหรอืสร้ำง
รำยกำรเทจ็ ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็ำม 

- บุคลำกรทุกระดบัตอ้งด ำเนินรำยกำรทำงธุรกจิใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด และค ำสัง่ต่ำง 
ๆ ของบรษิทั รวมทัง้มเีอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกจิทีถ่กูตอ้ง ครบถว้นและใหข้อ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์อย่ำงเพยีงพอ และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ท้ีม่หีน้ำทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรบนัทกึ กำรจดัท ำ และกำรประเมนิ
รำยงำนทำงกำรบญัชแีละกำรเงนิ สำมำรถบนัทกึ และจดัท ำรำยงำนทำงกำรบญัช ีและกำรเงนิทุกประเภทของ
บรษิทั ลงในระบบบญัชขีองบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดทีถู่กตอ้ง และครบถว้น 

2. รำยงำนทำงกำรบญัชแีละกำรเงนิ 

- พนักงำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรบดิเบอืนขอ้มลู หรอืสรำ้งรำยกำรเทจ็ ไม่ว่ำจะเป็น ขอ้มลูรำยกำรทำงธุรกจิที่
เกีย่วกบักำรบญัช ีและกำรเงนิ หรอืขอ้มลูรำยกำรทำงดำ้นปฏบิตักิำร 

- พนักงำนทุกคนควรตระหนักว่ำควำมถูกต้องของรำยงำนทำงบญัชแีละกำรเงนิ เป็นควำมรบัผดิชอบร่วมกนั
ของคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบ 

- พนักงำนทุกคนมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำร จดัเตรยีม และ/หรอืใหข้อ้มลู รำยกำรทำงธุรกจิ 

3. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

- บุคลำกรทุกระดบัจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด และค ำสัง่ เพื่อใหก้ำรจดัท ำบญัชี
และกำรบนัทกึรำยกำรทำงกำรเงนิของบรษิทั เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

- บุคลำกรทุกระดบัจะต้องยดึหลกัควำมซื่อสตัย์ ปรำศจำกอคต ิและมคีวำมซื่อตรง ในกำรจดัเกบ็บนัทกึข้อมูล 
โดยควำมซื่อตรงดงักล่ำวหมำยรวมถงึกำรไม่ยุ่งเกี่ยวกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำย หรอืผดิจรยิธรรมดว้ย 
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7. นโยบำยกำรรกัษำและกำรใช้ทรพัยสิ์น 

ทรพัยส์นิของบรษิทั หมำยถงึ ทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนและทรพัยส์นิไม่มตีวัตน ทัง้ทีก่่อใหเ้กดิรำยไดแ้ละไม่
ก่อใหเ้กดิรำยได ้ ซึง่มมีลูค่ำและมอีำยุกำรใชง้ำนนำนเกนิกว่ำ 1 ปี เช่น สงัหำรมิทรพัยแ์ละอสงัหำรมิทรพัย ์ รวมถงึ
เทคโนโลย ีควำมรูท้ำงวชิำกำร ขอ้มลูเอกสำรสทิธิ ์สทิธ ิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สมัปทำน สิง่ประดษิฐแ์ละทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
เป็นตน้ 

บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทั ซึ่งเป็นทรพัยำกรทีบ่รษิทัจดัเตรยีมไวใ้หใ้ชง้ำน
ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ผูบ้รหิำร พนักงำน และผูเ้กีย่วขอ้งมหีน้ำทีใ่นกำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์
อย่ำงเตม็ที ่ และรบัผดิชอบในกำรควบคุม ดแูล รกัษำทรพัยส์นิเยีย่งวญิญชูนทัว่ไป และไม่น ำทรพัยส์นิของบรษิัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ืน่ เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญำตจำกผูม้อี ำนำจอนุมตัิ 

8. นโยบำยกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 

บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของบุคลำกร ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัสุดในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย บรษิทัจงึมุ่งมัน่ในกำรสรรหำ และส่งเสรมิกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
ควำมรู ้มศีกัยภำพและควำมสำมำรถเยีย่งมอือำชพี เสรมิสรำ้งบรรยำกำศกำรท ำงำนและวฒันธรรมทีด่ ีตลอดถงึกำร
ดแูลผลประโยชน์และจดัใหม้สีวสัดกิำรต่ำงๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เพื่อรกัษำบุคลำกร ดงันี ้

1. บรษิทัสรรหำและจดัรบับุคลำกรเขำ้ท ำงำน โดยพจิำรณำจำกควำมเหมำะสมดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และประวตัพิฤตกิรรม 

2. บริษัทก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้พิจำรณำตำมค่ำของงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ซึง่เป็นอตัรำค่ำจำ้งทีส่ำมำรถแขง่ขนักบัธุรกจิในประเภทเดยีวกนัได ้

3. บรษิทัส่งเสรมิพฒันำบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง ใหม้คีวำมรู ้และควำมสำมำรถ เพื่อควำมก้ำวหน้ำ
ในหน้ำทีก่ำรงำน 

4. บรษิทัส่งเสรมิใหบุ้คลำกรไดใ้ชค้วำมรู ้และแสดงออกถงึควำมสำมำรถ ทกัษะของตนในงำนของบรษิทัได้
อย่ำงเตม็ที ่

5. บรษิทัจดัใหม้สีภำพกำรจำ้งและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีด่ ีมคีวำมปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนำมยั 
โดยปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. บรษิทัจดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรค่ำตอบแทนทีส่รำ้งแรงจงูใจ และผลตอบแทนตำมคุณค่ำควำมส ำเรจ็ของ
งำน 

7. บริษัทจัดให้สวัสดิกำร และกิจกรรมในหมู่พนักงำน/บุคลำกร เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ สำมัคคีและ
วฒันธรรมทีด่ใีนองคก์ร 

8. บรษิทัจะปฏบิตัติ่อพนักงำน/บุคลำกรดว้ยควำมยุตธิรรม เท่ำเทยีมกนั โปร่งใส และใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและ
กนั 

9. บรษิทัเคำรพและค ำนึงถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนในกำรจำ้งงำน โดยจะไม่บงัคบัใชแ้รงงำน จำ้งแรงงำนเดก็หรอื
บุคคลทีม่อีำยุต ่ำกว่ำกฎหมำยก ำหนด 
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9. นโยบำยด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

 บรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทัง้ในส่วนงำนของภำครฐั โดยเฉพำะใน
กำรกระท ำธุรกรรม บรษิทัหลกีเลี่ยงกำรกระท ำทีอ่ำจจูงใจใหร้ฐั หรอืพนักงำนของรฐัด ำเนินกำรทีไ่ม่ถูกต้องเหมำะสม 
แต่จะเน้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงกนัในขอบเขตทีเ่หมำะสมและสำมำรถท ำได ้เช่น กำรพบปะพูดคุยในที่
สำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยนิดใีนวำระโอกำส เทศกำล หรอืตำมประเพณีปฏบิตั ิเป็นต้น โดยมหีลกัปฏบิตัิ คอื 
ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เมื่อต้องมกีำรติดต่อกบัเจ้ำหน้ำที่ หรอืหน่วยงำนของรฐั และตระหนักอยู่เสมอว่ำกฎหมำย 
กฎเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัในหน่วยงำนภำครฐัต่ำงๆ อำจมเีงือ่นไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั และบรษิทัพงึรบัรู้
และปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั 

10. นโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 บรษิทัก ำหนดใหเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เป็นปัจจยัส ำคญัทีช่่วยส่งเสรมิกำรด ำเนินธุรกจิ และ
เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน ฉะนัน้จงึเป็นควำมรบัผดิชอบร่วมกนัของพนักงำนบรษิัททุกคนที่จะต้องใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค ำสัง่ บรษิทั และตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัก ำหนด และบรษิทัได้
จดัให้มกีำรบรหิำรควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ซึ่งหมำยถึง ระบบคอมพวิเตอร์และขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ตำม
มำตรฐำนสำกล พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 

 ทัง้นี้ พนักงำนบรษิทั ทุกคนมหีน้ำที ่และขอ้ปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

1. มีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรป้องกัน และดูแลให้ระบบสำรสนเทศของบริษัทที่อยู่ในควำมครอบครอง หรือหน้ำที่
รบัผดิชอบของตนไม่ใหถู้กบุคคลทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ถงึโดยมชิอบ และไม่เปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวำมส ำคญัทำงธุรกจิ
ต่อผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง 

2. มวีนิัยในกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสำรของบรษิทั ไม่ใหส่้งผลกระทบในแงล่บต่อบรษิทั และผูอ้ื่น เช่น 
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรเขำ้ถงึระบบสำรสนเทศโดยมชิอบสรำ้งควำมเสยีหำยต่อชื่อเสยีง และทรพัยส์นิ รบกวน หรอื
ก่อควำมร ำคำญต่อกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ ดกัขอ้มลู ลกัลอบถอดรหสัผ่ำน ปลอมแปลงขอ้มลูคอมพวิเตอร ์
เผยแพร่ภำพ ขอ้ควำม หรอืเสยีงทีไ่ม่เหมำะสมรวมทัง้ไมน่ ำไปใชใ้นเชงิธรุกจิส่วนตวั หรอืกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย 

3. ตอ้งไม่ละเมดิลขิสทิธิซ์อฟทแ์วร ์หรอืทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น 

4. ต้องเขำ้รหสัขอ้มูลในกรณีทีต่้องกำรส่งขอ้มูลที่ส ำคญัทำงธุรกิจผ่ำนเครอืข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ไม่แลกเปลี่ยน
ขอ้มลูทีส่ ำคญัทำงธุรกจิกบั Website ทีไ่ม่มกีำรป้องกนัควำมปลอดภยัของขอ้มลู 

5. กรณีทีพ่นักงำนขออนุญำตใหผู้ป้ฏบิตังิำนสมทบ ซึ่งเป็นพนักงำนของผูร้บัจำ้งของบรษิทั เขำ้ใชร้ะบบสำรสนเทศ
ของบรษิทั ไดน้ัน้ พนักงำนผูข้ออนุญำตตอ้งควบคุมกำรใชง้ำนของผูป้ฏบิตังิำนสมทบ และตอ้งรบัผดิชอบต่อควำม
เสยีหำยทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั 

6. บรษิทัจะเขำ้ตรวจสอบ คน้หำ ตดิตำม สอบสวน และควบคุมกำรใชร้ะบบสำรสนเทศของพนักงำน หำกพบขอ้สงสยั
ว่ำพนักงำนใช้งำนในทำงทีไ่ม่เหมำะสม หรอืมเีหตุอนัควร เพื่อป้องกนัควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศของ
บรษิทั 

7. หำกบริษัทพบว่ำ พนักงำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรมปรำกฏว่ำเป็นจริง จะได้รับกำร
พจิำรณำลงโทษทำงวนิัย และ/หรอืโทษทำงกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 
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11. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิัทให้ควำมส ำคญัในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสรมิคุณธรรม สร้ำง
จติส ำนึกและค่ำนิยมที่ถูกต้องในกำรปฏบิตังิำน บรษิัทจงึก ำหนดแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่และสื่อสำร
ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนไดร้บัทรำบ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั ดงันี้ 

1. สรำ้งจติส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนักงำนในกำรปฏบิตังิำนตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ 

2. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยไม่เขำ้
ไปเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบกำรกระท ำ
ทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

3. จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล มกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจอย่ำง
เหมำะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นักงำนทุจรติหรอืมส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ต่ำงๆ 

4. ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในทีค่รอบคลุมดำ้นกำรเงนิและกำรบญัชทีีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำธุรกรรม
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

5. หำ้มกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำน กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรยีกร้อง หรอืยอมรบัซึ่งทรพัย์สนิ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจใหป้ฏิบตั ิหรอืละเวน้กำรปฏิบตัหิน้ำทีใ่นทำงที่มชิอบ 
หรอือำจท ำใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

6. ก ำหนดหลกักำรให้หรอืกำรรับของขวญั สิง่ของ หรอืกำรบนัเทงิที่อำจมผีลส่อให้เกิดขอ้สงสยัในพฤติกรรมกำร
ทุจริตหรือกำรให้สินบน หำกเป็นกำรรับของขวัญควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือ
เทยีบเท่ำเงนิสด และตอ้งตระหนักว่ำกำรกระท ำใดๆ ตอ้งอยู่ภำยใตค้วำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

7. ก ำหนดระเบยีบกำรจดัซื้อจดัจำ้ง กำรเบกิจ่ำยเงนิ หรอืกำรท ำสญัญำใดๆ โดยแต่ละขัน้ตอนตอ้งมหีลกัฐำนประกอบ
อย่ำงชดัเจนและมกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัอิย่ำงเหมำะสมและรดักุม 

8. หำ้มกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำน ใหห้รอืเสนอทีจ่ะใหท้รพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุคลภำยนอก 
เพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท ำหรอืละเวน้กำรกระท ำใดทีผ่ดิต่อกฎหมำยหรอืโดยมชิอบต่อต ำแหน่งหน้ำทีข่องตน 

9. จดัใหม้กีลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้ง 

10. จดัใหม้กีำรสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปยงักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุก
ระดบัของบรษิทัใหร้บัทรำบและเขำ้ใจอย่ำงถ่องแทเ้พื่อน ำไปปฏบิตัโิดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรมพนักงำน 
ระบบกำรสื่อสำรภำยในองคก์ร เป็นตน้ 

11. ก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสเกี่ยวกบักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ในกรณีทีพ่บเหตุกำรณ์ทีน่่ำสงสยัอนัส่อใหเ้กิดกำร
ทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทโดยผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถส่ง
รำยละเอยีดและหลกัฐำนต่ำงๆ ไปยงับรษิทั โดยผ่ำนช่องทำง เวบ็ไซต์ อเีมล หรอื จดหมำย 

12. จดัท ำกลไกกำรคุ้มครองผู้แจง้เบำะแสกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัทโดยกำรก ำหนดขอ้มูลของผูแ้จง้
เบำะแสใหเ้ป็นควำมลบักรณีทีข่อ้มลูของผูแ้จง้เบำะแสถูกเปิดเผย ผูท้ีม่หีน้ำทีดู่แลรบัผดิชอบขอ้มลูดงักล่ำวจะตอ้ง
ถูกด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิัย 
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13. ก ำหนดบทลงโทษกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มกีระท ำกำรทุจริตคอร์รปัชัน่หรือสนับสนุนกำรกระท ำที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิัยตำมสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร ลดค่ำจำ้ง พกังำน เลกิจำ้ง และด ำเนินคดตีำมกฏหมำย เป็นตน้ 

14. ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ และรำยงำนตำมล ำดับขัน้ของสำยงำนกำรบังคับบัญชำ ของผู้กระท ำกำรทุจริต 
จนกระทัง่ถงึ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำร
บรษิทั 

15. ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประเมนิโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติขึน้ รวมถงึผลกระทบโดยครอบคลุม
กำรทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรท ำให้สูญเสยีทรพัย์สนิ กำรคอร์รปัชนั กำรที่
ผูบ้รหิำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ในรำยงำนทีส่ ำคญั กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

12. นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด 
 
 บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ อย่ำงระมดัระวงัในเรื่องกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยยดึถอืปฏบิตัิ
ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้ง จงึก ำหนด
นโยบำยกำรแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีน เพื่อใชถ้อืเป็นแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. วตัถปุระสงค ์ 

ตำมที่บรษิัทได้มนีโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่จงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส และ ขอ้
ร้องเรยีนเพื่อให้ผู้มส่ีวนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่มัน่ใจว่ำบรษิัทมชี่องทำงและกระบวนกำรในกำรแจ้ง
เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีนทีโ่ปร่งใส ปลอดภยั และเป็นธรรมต่อผูแ้จง้หรอืรอ้งเรยีน 

2. ขอบเขตกำรแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียน 

เมื่อมขีอ้สงสยั เชื่อว่ำ หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสจุรติว่ำ มกีำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืไมโ่ปร่งใส หรอืมกีำร
ฝ่ำฝืนหลกัปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่อง 

2.1 นโยบำย ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด หรอืกฎเกณฑต์่ำงๆ ของบรษิทั 
2.2 กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณและจรยิธรรม 
2.3 กฎหมำย ขอ้ก ำหนดของทำงกำร 

3. บุคคลท่ีสำมำรถแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียน  

บุคลำกรของบรษิทัทุกระดบั รวมถงึบุคคลภำยนอกหรอืผูท้ีท่รำบขอ้สงสยัตำมขอบเขตทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2 
สำมำรถแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัได ้

4. กำรให้ควำมคุ้มครอง 

4.1 บรษิทัจะเกบ็รกัษำขอ้มลูและรำยละเอยีดของผูแ้จง้เบำะแสหรอืผู้รอ้งเรยีน และผูถู้กรอ้งเรยีนไวเ้ป็น
ควำมลบัหรอือำจเปิดเผยเฉพำะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสอบสวน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในวงจ ำกดั ทัง้นี้กำรจะ 
เปิดเผยขอ้มลูใดๆ บรษิทัจะพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและควำมเสยีหำยของผูแ้จง้เบำะแส 
หรอืผูร้อ้งเรยีน แหล่งทีม่ำของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 บรษิทัจะแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน เพื่อร่วมกนัพจิำรณำเบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนดว้ยควำม
ละเอยีดรอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นธรรมกบัทกุฝ่ำย 
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4.3 กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เหน็ว่ำตนอำจไมป่ลอดภยั 
หรอือำจไดร้บัควำมเดอืดรอ้น เสยีหำย สำมำรถรอ้งขอใหฝ่้ำยจดักำรหรอืคณะกรรมกำรสอบสวนก ำหนดมำตรกำรให้
คุม้ครองทีเ่หมำะสมได ้

5. กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

บรษิทัไดม้อบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ เพื่อท ำหน้ำทีร่วบรวมพยำนหลกัฐำน และด ำเนินกำรใดๆ ในกำรสบืสวนหำขอ้เทจ็จรงิของเบำะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีน รวมทัง้เสนอแนะแนวทำงกำรจดักำรแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนนัน้ โดยกระบวนกำรสอบสวนตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
และเทีย่งธรรม 

คณะกรรมกำรสอบสวนและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ประกอบดว้ยตวัแทนจำกฝ่ำยหรอืหน่วยงำนของบรษิทั 
3 ฝ่ำย คอื 

1. ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 
2. ฝ่ำยตน้สงักดัของผูถู้กแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
3. ฝ่ำยหรอืหน่วยงำนอื่น ทีม่คีวำมเป็นอสิระ เช่น ฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยบญัช ีฯลฯ เป็นตน้ 

6. ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียน 

บรษิทัก ำหนดช่องทำงในกำรรบัแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 
6.1 กล่องรบัขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน 
6.2 กำรแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงถงึ 

 ผูบ้งัคบับญัชำทีต่นเองไวว้ำงใจทุกระดบั 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 
 เลขำนุกำรบรษิทั 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบรษิทั 

6.3 อเีมล ์: ส่งโดยตรงถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดท้ี ่ 
 whistle-blowing@well-graded.con 

6.4 ทำงไปรษณีย ์: ส่งโดยตรงถงึคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั เวล เกรด เอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) 
50/1203 หมู่ที ่9 ต.บำงพดู อ.ปำกเกรด็ 
จ.นนทบุร ี11120 

อน่ึง ทุกช่องทำงกำรแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีน เลขำนุกำรบรษิทัจะท ำหน้ำทีใ่นกำรประสำนงำนรบั-ส่ง
เรื่อง ตดิตำมผลกำรสอบสวน และรวบรวมเรื่อง 

7. ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร  

7.1 กรณีเป็นกำรรอ้งทุกขข์องพนักงำน ใหป้ฏบิตัติำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนเรื่อง กำรรอ้งทุกข ์
7.2 กรณีเป็นกำรแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีน ตำมขอบเขตทีร่ะบุไวข้อ้ 2 ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั 

ด ำเนินกำรดงันี้ 
(1) กรณีไม่มสีำระส ำคญั หรอืมลูค่ำควำมเสยีหำยไม่มำก ใหส่้งเรื่องรอ้งเรยีนไปยงักรรมกำร

ผูจ้ดักำรพจิำรณำสัง่กำรใหฝ่้ำยทรพัยำกรบุคคล ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและจดัท ำรำยงำน
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สรุปผลกำรตรวจสอบและควำมเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อพจิำรณำ
สัง่กำร และสรุปผลแจง้เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

(2) กรณีมสีำระส ำคญั หรอืมลูค่ำควำมเสยีหำยมำก ใหร้ำยงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรโดยทนัท ี เพื่อ
พจิำรณำสัง่กำรคณะกรรมกำรสอบสวนและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
และส ำเนำแจง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7.3 ผลกำรสอบสวนกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีน 
(1) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนไมม่คีวำมผดิ หรอืเป็นเรื่องทีเ่กดิจำกควำมเขำ้ใจผดิหรอืไดใ้หข้อ้แนะน ำ

แก่ผูถู้กรอ้งเรยีนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีำรประพฤตหิรอืปฏบิตัทิีเ่หมำะสมแลว้ และไมม่กีำร
ลงโทษใดๆ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนฯ สรุปผลแจง้ต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำเนำแจง้
เลขำนุกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(2) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนมคีวำมผดิ และมกีำรลงโทษทำงวนิัยและหรอืด ำเนินคดทีำงกฎหมำย(ถำ้
ม)ี ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนฯ เสนอควำมเหน็และขอ้เสนอแนะต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อ
พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ เมือ่ไดข้อ้สรุปแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนฯ สรุปผลกำร
สอบสวนแจง้เลขำนุกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(3) กรณีเป็นขอ้รอ้งเรยีนจำกผูท้ีไ่มร่ะบุชื่อและไม่สำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้พยีงพอใหร้ำยงำน
กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อพจิำรณำสัง่กำร  

7.4 กำรแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และกำรแกไ้ขปรบัปรงุ 
ใหก้รรมกำรสอบสวนฯ แจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหผู้ร้อ้งเรยีนทรำบ และสรุปแนวทำงกำรแกไ้ข
ปรบัปรุงเสนอกรรมกำรผูจ้ดักำร 

8. กำรร้องเรียนโดยไมสุ่จริต  

กำรแจง้เรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบำะแส ใหถ้อ้ยค ำ หรอืใหข้อ้มลูใดๆ ถำ้พสิจูน์ไดว้่ำกระท ำโดยไม่สุจรติ หรอื
จงใจ กลัน่แกลง้ ใส่รำ้ย บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ กรณีเป็นพนักงำนจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิัยตำมข้อบงัคบักำร
ท ำงำนและระเบยีบของบรษิทั กรณีเป็นกำรกระท ำโดยบุคคลภำยนอก รวมถงึกำรกระท ำโดยพนักงำนบรษิทั และท ำให้
บรษิทัไดร้บัควำมเสยีหำย บรษิทัอำจจะพจิำรณำด ำเนินกำรทำงกฎหมำย ตำมแต่กรณี 

13. นโยบำยด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรษิัทด ำเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่และใหค้วำมส ำคญักบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ พนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบดำ้น เพื่อสรำ้งควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิ และมคีวำม
มุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกจิใหเ้ป็นแบบอย่ำงที่ดตี่อสงัคม ด้วยหลกัจรยิธรรมและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีเพื่อสร้ำง
ประโยชน์ใหก้บัสงัคม สิง่แวดล้อม และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยดงักล่ำว บรษิทัจงึไดก้ ำหนด
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและจรรยำบรรณธุรกจิ และไดว้ำงกรอบนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและแนวทำง  
ในกำรปฏบิตัดิงันี้ 

1. กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

2. กำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรม 

3. กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. กำรเคำรพสทิธมินุษยชนและกำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

5. ควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
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6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม 

8. นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

9. กำรจดัท ำรำยงำนดำ้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 บรษิทัจดัใหม้รีะบบบรหิำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีดว้ยกำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส เท่ำเทยีม 
และเป็นธรรม เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่และควำมมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 

 แนวปฏิบติั 

ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั ภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนทีก่ ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในหำ้ (5) หมวดไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั บทบำทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
บรษิทั 

2. กำรประกอบธรุกิจด้วยควำมเป็นธรรม 

 บรษิทัถอืปฏบิตัแินวทำงกำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรม ก่อใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ต่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะ
ส่งผลดตี่อบรษิทัในระยะยำว 

 แนวปฏิบติั 

1. หลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืหำกพบว่ำมคีวำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์เกดิขึน้ กค็วรจดัใหม้ ีกระบวนกำรไกล่เกลีย่ทีเ่ป็นธรรมและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญัอย่ำง
ครบถว้น  

2. ส่งเสรมิกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมกำร เล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิกนั  

3. ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำง ปัญญำหรอืลขิสทิธิ ์ 

4. จดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีส่ำมำรถป้องกนักำรจ่ำยสนิบนและทุจรติ หรอืสำมำรถตรวจสอบพบได้
โดยไม่ชกัชำ้ รวมถึงมกีระบวนกำร แก้ไขปัญหำทีม่ปีระสทิธิภำพ พร้อมกบัใหค้วำมเป็นธรรมหำกเกดิ
กรณี ดงักล่ำวขึน้  

5. รณรงคใ์หก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนเหน็ควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ รวมทัง้กำรกรรโชก 
และกำรใหส้นิบนในทุกรปูแบบ 

3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

แนวปฏิบติั 

บรษิัทให้ควำมส ำคญัในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสรมิคุณธรรม สร้ำง
จติส ำนึกและค่ำนิยมที่ถูกต้องในกำรปฏบิตังิำน บรษิัทจงึก ำหนดแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่และสื่อสำร
ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนไดร้บัทรำบ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั ดงันี้ 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
Well Graded Engineering Public Company Limited for Share Subscription  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่50/1203 หมู่ที่ 9 ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 โทร: 02-981-7992-4  

หน้ำ 56 

1. สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ด้วยควำม
ซื่อสตัยสุ์จรติ 

2. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ 
โดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่พึงละเลยหรือ
เพกิเฉยเมื่อพบกำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

3. จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล มกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจ
อย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นักงำนทุจรติหรอืมส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ต่ำงๆ 

4. ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในทีค่รอบคลุมดำ้นกำรเงนิและกำรบญัชทีีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

5. หำ้มกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำน กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบัซึง่ทรพัยส์นิ 
หรอืผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรบัตนเองหรอืผู้อื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตัิ หรอืละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ในทำงทีม่ชิอบ หรอือำจท ำใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

6. ก ำหนดหลกักำรใหห้รอืกำรรบัของขวญั สิง่ของ หรอืกำรบนัเทงิทีอ่ำจมผีลส่อใหเ้กดิขอ้สงสยัในพฤตกิรรม
กำรทุจรติหรอืกำรใหส้นิบน หำกเป็นกำรรบัของขวญัควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และตอ้งไม่เป็นเงนิสด
หรือเทียบเท่ำเงินสด และต้องตระหนักว่ำกำรกระท ำใดๆ ต้องอยู่ภำยใต้ควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

7. ก ำหนดระเบยีบกำรจดัซื้อจดัจำ้ง กำรเบกิจ่ำยเงนิ หรอืกำรท ำสญัญำใดๆ โดยแต่ละขัน้ตอนตอ้งมหีลกัฐำน
ประกอบอย่ำงชดัเจนและมกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัอิย่ำงเหมำะสมและรดักุม 

8. ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรพัย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด  แก่
บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้กระท ำหรอืละเวน้กำรกระท ำใดทีผ่ดิต่อกฎหมำยหรอืโดยมชิอบต่อ
ต ำแหน่งหน้ำทีข่องตน 

4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 แนวปฏิบติั 

1. สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรำ ดูแลมใิหธุ้รกจิของตนเขำ้ไปมส่ีวน
เกีย่วขอ้งกบักำรล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน  

2. ส่งเสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชน ภำยในธุรกจิของตน และกระตุน้ให้
มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรสิทธมินุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรบัผดิชอบของธุรกิจด้ำนสทิธิ
มนุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คำ้  

3. บรษิทัจะปฏบิตัติ่อบุคลำกรของบรษิทัทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยก ถิน่ก ำเนิด เชือ้
ชำต ิเพศ อำยุ สผีวิ ศำสนำ สมรรถภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำตติระกูล สถำนศกึษำ หรอืสถำนะอื่นใด ทีม่ไิด้
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตังิำน 

4. บรษิทัใหโ้อกำสบุคลำกรของ บรษิทั ทุกคนแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ทีโ่ดยจดัผลตอบแทนทีเ่หมำะสม 
และสร้ำงแรงกระตุ้นในกำรท ำงำน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  ที่
เหมำะสมตำมระเบยีบของบรษิทั อกีทัง้ใหโ้อกำสบุคลำกรของบรษิทั ศกึษำเพิม่เตมิทัง้ในระดบัอุดมศกึษำ 
และกำรอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 
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5. บุคลำกรของบรษิทัทุกคนต้องปฏบิตัหิน้ำทีใ่นควำมรบัผดิชอบดว้ยตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์
สุจรติ เทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมำยหน้ำทีข่องตนใหก้บับุคคลใดบุคคลหนึ่งท ำแทน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมเว้นแต่จะเป็นกำรจ ำเป็น หรือเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในงำนที่ไม่ต้องใช้
ควำมสำมำรถเฉพำะของตน 

6. บุคลำกรของบริษัท ต้องปฏิบัติงำนตำมสำยบังคับบัญชำ รับค ำสัง่และรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้บงัคบับญัชำของตน ไม่ขำ้มสำยกำรบงัคบับญัชำหำกไม่มคีวำมจ ำเป็น หลกีเลี่ยงกำรวพิำกษ์วจิำรณ์
ผู้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำนที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนัน้ หรือต่อบริษัท ทัง้นี้ทัง้นัน้
บุคลำกรของบรษิทั จะเปิดโอกำส และเปิดใจรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูใ้ต้บงัคบับญัชำ และเพื่อนร่วมงำน
อย่ำงมสีต ิปรำศจำกอคต ิและรบัฟังดว้ยเหตุและผล 

7. บุคลำกรของบรษิัท สำมำรถใช้ทรพัยำกร แรงงำน สถำนที่ และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกของบรษิัท ใน
หน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ที ่หำ้มใชท้รพัยำกร แรงงำน สถำนที ่และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกไปในกำรอื่นนอกจำก
กำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืสวสัดกิำรทีต่นมสีทิธโิดยชอบ 

8. บุคลำกรของบรษิทั ตอ้งมกีรยิำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ และประพฤตตินเหมำะสม
กบัหน้ำทีก่ำรงำน ธรรมเนียมทอ้งถิน่ โดยไม่สรำ้งควำมเสื่อมเสยีต่อภำพลกัษณ์บรษิทั 

9. บุคลำกรของบรษิทั สำมำรถใชช้ื่อ และต ำแหน่งของตนเพื่อเรีย่ไรเงนิเพื่อกำรกุศลทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดั แต่
หำ้มใชช้ื่อของบรษิทั หรอืต ำแหน่งในบรษิทั ในกำรเรีย่ไรเงนิเป็นกำรส่วนตวั ไม่ว่ำดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลำกรของบริษัท ควรให้ควำมร่วมมอืในกิจกรรมที่บรษิัท จดัขึ้นเพื่อสร้ำงควำมสำมคัคี ช่วยเหลอื
เกือ้กูลกนั รวมทัง้กจิกรรมเพื่อสงัคมทีบ่รษิทัจดัขึน้ 

11. ห้ำมบุคลำกรของบรษิัทกระท ำกำรทีก่่อใหเ้กดิควำมเดอืดร้อน ร ำคำญ บัน่ทอนก ำลงัใจผูอ้ื่น ก่อให้เกดิ
ควำมเป็นปฏปัิกษ์ หรอืรบกวนกำรปฏบิตังิำน ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศไม่ว่ำต่อบุคลำกรของ
บรษิัท หรอืบุคคลภำยนอกที่เขำ้มำติดต่อธุรกจิ ทัง้นี้รวมถึง กำรละล่วงทำงเพศ กำรเกี้ยวพำรำส ีกำร
ลวนลำม กำรอนำจำร และกำรมไีวซ้ึง่ภำพลำมกอนำจำร ทัง้ทำงวำจำและกำรสมัผสั 

5. ควำมรบัผิดชอบต่อลูกค้ำ และผู้บริโภค 

 บรษิัทค ำนึงถงึควำมพงึพอใจสูงสุดของลูกค้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสนิคำ้และบรกิำรจำกบรษิทั รวมทัง้ผูบ้รโิภคซึ่ง
เป็นผูท้ีใ่ชส้นิคำ้และบรกิำรทีบ่รษิทัผลติ ดว้ยรำคำทีเ่ป็นธรรม มคีุณภำพ และมคีวำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ และผูบ้รโิภค 

แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัมุ่งมัน่พฒันำสนิคำ้ และบรกิำรใหค้รบวงจร บรกิำรรวดเรว็ มคีุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลูกค้ำ และผู้บรโิภคอย่ำงต่อเนื่องบุคลำกรของบรษิัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกคำ้ และผูบ้รโิภคอย่ำงเตม็ที ่ดว้ยรำคำทีส่มเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มคีุณภำพ ไม่จ ำกดัสทิธขิอง
ผูบ้รโิภค และมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมส ำหรบัผูบ้รโิภค 

2. บรษิทัต้องไม่ท ำกำรใดอนัเป็นกำรหลอกลวง หรอืท ำใหห้ลงเชื่อในคุณภำพสนิคำ้ และบรกิำรของบรษิทั 
ทีอ่ำจเกนิจรงิ 

3. บรษิทัมุ่งมัน่พฒันำควำมปลอดภยัในกำรใชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษิทั ควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภคนัน้มี
ควำมส ำคญัยิง่ บรษิทัก ำหนดใหม้ป้ีำยเตอืนภยั ตรวจสอบควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำรรณรงค์
และอบรมพนักงำนในเรื่องควำมปลอดภยัส ำหรบัผูบ้รโิภคอย่ำงเคร่งครดัต่อเนื่อง 
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6. กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม 

 บรษิัทใส่ใจในควำมปลอดภยั และสุขอนำมยัของบุคลำกรของบรษิทั และชุมชนโดยรอบสถำนประกอบกำร 
บรษิัทมุ่งส่งเสรมิและปลูกฝังจติส ำนึกทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อมใหเ้ป็นวถิดี ำเนิน
ชวีติประจ ำวนัของบุคลำกรของบรษิทั เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ชุมชนและสงัคมโดยรวม บรษิทัสนับสนุน ใหม้ี
กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงเหมำะสม ลดกำรใชอ้ย่ำงสิน้เปลอืง  

 แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. บรษิทัส่งเสรมิใหค้วำมปลอดภยัเป็นเรื่องส ำคญัโดยจดัท ำขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นคุณภำพควำม
ปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม ทีม่มีำตรกำรไม่น้อยกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล 
บุคลำกรของบริษัทต้องศึกษำ และปฏิบัติตำมกฎหมำยนโยบำยข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำน
คุณภำพควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

2. บริษัทจะด ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อควบคุมและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆอนัเนื่องมำจำก
อุบตัิเหตุ อคัคภียั กำรบำดเจ็บหรอืเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน ทรพัย์สนิสูญหำยหรอืเสยีหำย กำรละเมดิ
ระบบรกัษำควำมปลอดภยั กำรปฏิบตัิงำนไม่ถูกวธิ ีและควำมผดิพลำดต่ำงๆทีเ่กิดขึ้น ตลอดจนรกัษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภยัต่อบุคลำกรของบรษิทั และมกีำรซกัซ้อมแผนกำรรกัษำควำม
ปลอดภัยเป็นประจ ำ ทัง้นี้ถือเป็นหน้ำที่รบัผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบตัิเหตุ
อุบตักิำรณ์โดยปฏบิตัติำมขัน้ตอนทีก่ ำหนดไว ้

3. บรษิัทจดัให้มแีผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบตัิกำร มแีผนจดักำรเหตุฉุกเฉินและ
สภำวะวกิฤตขององค์กร เพื่อเตรยีมพรอ้มต่อกำรจดักำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆทีอ่ำจเกิดขึน้ เช่น เพลงิไหม ้
ก๊ำซสำรเคม ีหรอืของเสยีรัว่ไหลและมกีำรเตรยีมพร้อมต่อเหตุวกิฤตอื่น ที่อำจท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจ
หยุดชะงกั เสื่อมเสยีชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ขององคก์ร 

4. บรษิัทจะจดัให้มกีำรประชำสมัพนัธ์และสื่อควำมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กับ
บุคลำกรของบรษิทั ตลอดจนผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหท้รำบและเขำ้ใจในนโยบำยกฎระเบยีบ
ขัน้ตอนวธิปีฏิบตัิและขอ้ควรระวงัต่ำงๆ ทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม
ตลอดจนน ำไปยดึถอืปฏบิตัไิดอ้ย่ำงถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อสุขภำพทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

5. บริษัทมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สิง่แวดล้อม กำรใชท้รัพยำกรธรรมชำตใิหเ้กดิประโยชน์สูงสุดอย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่อง โดยตระหนักถงึ
ควำมส ำคญัของสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัของผูม้ส่ีวนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรม
ทำงสงัคมในกำรรกัษำสิ่งแวดล้อมและพฒันำคุณภำพชวีติของคนในชุมชนตำมหลกักำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนื 

6. หำกกำรปฏบิตังิำนใดไม่ปลอดภยั หรอืไม่อำจปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นคุณภำพควำม
ปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม หรอืพบว่ำกำรปฏิบตังิำนมผีลกระทบทำงด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำง
ร้ำยแรง ให้บุคลำกรของบรษิัทยุตกิำรปฏิบตัิงำนเท่ำที่ท ำได้ชัว่ครำวเพื่อแจ้งผูร้่วมงำน ผู้บงั คบับญัชำ 
และหน่วยงำนที่รบัผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หรือวำงแผนแก้ไขต่อไป ห้ำมปฏิบตัิงำนต่อไปโดย
เดด็ขำด 

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม 
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 บรษิทัเป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในสงัคมโดยไม่แยกขำดจำกสงัคมบรษิทัย่อมมภีำระทีต่้องรบัผดิชอบในกำรพฒันำ และ
คนืก ำไรสู่ชุมชน และสงัคมโดยรวม เพื่อใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืตำมกำรพฒันำของสงัคม บรษิทัถอืเป็นหน้ำที่
และเป็นนโยบำยหลกัในกำรใหค้วำมส ำคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคมโดยมุ่งเน้นใหเ้กิดกำรพฒันำสงัคมชุมชน
สิ่งแวดล้อมท ำนุบ ำรุงศำสนำ สร้ำงสรรค์และอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติรวมทัง้สนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชนและ
สนับสนุนกจิกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนทีด่อ้ยโอกำส ใหเ้ป็นชุมชนทีเ่ขม้แขง็พึง่พำตนเองได้ 

 แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัมุ่งทีจ่ะท ำควำมเขำ้ใจ สื่อสำรกบัสงัคมถงึสถำนะ และขอ้เทจ็จรงิในกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ควำม
รบัผดิชอบของบรษิทัต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม และควำมรบัผดิชอบของบรษิทัในสิง่แวดล้อม โดยไม่
ปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีอ่ำจเปิดเผยได ้ใหค้วำมร่วมมอืในกำรใหข้อ้มลูกบันักลงทุน ผูถ้อืหุน้ และผูส้นใจทัว่ไป 
อย่ำงทนัสถำนกำรณ์ 

2. บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สิง่แวดล้อมอย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่องในกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตใิหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถงึ
ควำมส ำคญัของสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริม
กจิกรรมทำงสงัคมในกำรรกัษำสิง่แวดล้อมและพฒันำคุณภำพชวีติของคนในชุมชนตำมหลกักำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนื 

3. บริษัทจะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำม
เสยีหำยของสงัคมสิง่แวดล้อมและคุณภำพชวีติของประชำชนน้อยทีสุ่ด พรอ้มทัง้สนับสนุนกำรลดกำรใช้
พลงังำน และทรพัยำกร 

4. บรษิทัปลูกฝังจติส ำนึกในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกดิขึน้ในบุคลำกรของบรษิทั 
ทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมส ำคญัในกำรท ำธุรกรรมกบัคู่ค้ำทีม่เีจตจ ำนงเดยีวกนักบับรษิัทในเรื่อง
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นผูน้ ำในกำรส่งเสรมิกำรใชแ้ละกำรอนุรกัษ์พลงังำนอย่ำง มี
ประสทิธภิำพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

5. บรษิัทจะคนืก ำไรส่วนหนึ่งเพื่อกจิกรรมทีจ่ะมส่ีวนสร้ำงสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ โดย
กจิกรรมทีจ่ะกระท ำต้องเป็นกจิกรรมทีเ่หมำะสม สรำ้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม  ได้
จรงิ หำกเลอืกใชก้ำรบรจิำค จะมกีำรตรวจสอบขอ้มูลผู้รบับรจิำค เพื่อให้แน่ใจว่ำน ำไปใชเ้พื่อกำรกุศล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่ำงแท้จริง กำรบริจำคทุกครัง้จะมกีำรรวบรวม
เอกสำรเกบ็ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐำน 

8. นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรษิทัน ำแนวคดิในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมมำปรบัใชแ้ละคดิคน้ให้เกิดนวตักรรมทำงธุรกจิที่สร้ำงประโยชน์ 
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม 

 แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. ส ำรวจกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกจิทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัว่ำ ก่อใหเ้กดิควำมเสีย่งหรอืมผีลกระทบ
ในทำงลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม หรอืไม่ อย่ำงไร และศกึษำหำแนวทำงแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว 
รวมทัง้ศกึษำ พจิำรณำ และวเิครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอยีดและครอบคลุมทุกดำ้น เพื่อสรำ้ง
โอกำสในกำรพฒันำไปสู่กำรคน้พบนวตักรรมทำงธุรกจิ  
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2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดป้ฏบิตัติำม  

3. วเิครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพฒันำนวตักรรมตลอดเวลำ โดยเป็นกระบวนกำรทีด่ ำเนินกำร
ต่อเนื่องอย่ำงไม่หยุดนิ่ง เพื่อ สรำ้งโอกำสในกำรคดิคน้ผลติภณัฑ์ใหม่ และเพื่อควำมเจรญิเตบิโตควบคู่
ไปกบักำรสรำ้งผลก ำไรของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื  

9. กำรจดัท ำรำยงำนด้ำนสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลในกำรปฏบิตัตำมแนวทำงกำรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ  ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

 แนวทำงปฏิบติั 

1. จดัท ำรำยงำนเปิดเผยกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม ที่ครอบคลุมกำรด ำเนินกำรด้ำนธุรกจิ 
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม ควำมปลอดภยั และดำ้นสงัคม 

2. จดัท ำขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง และจดัใหม้ชี่องทำงเผยแพร่ขอ้มลูทีห่ลำกหลำย ใหผู้อ้่ำนสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลู
โดยสะดวก 

14. นโยบำยกำรป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใช้ 

 บรษิัทมนีโยบำยและวธิดีูแลกรรมกำรและผู้บรหิำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผย  ต่อ
สำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซื้อขำยหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร เกี่ยวกบัหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องตน, คู่สมรส หรอืผูท้ี่
อยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ รวมถงึนิตบิุคคลซึง่บุคคลดงักล่ำวถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ย
ละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมสีดัส่วนกำรถอืหุน้มำกทีสุ่ดในนิตบิุคคลดงักล่ำว (นับนิตบิุคคลทอด
เดยีว) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้
กำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัซึ่งมหีน้ำทีต่ำมขอ้ 1. จดัท ำและเปิดเผยรำยงำน กำรถอืครองหลกัทรพัย์และ
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส ำเนำรำยงำนนี้ใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัที่ส่ง
รำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

3. กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบรษิทั ที่ได้รบัทรำบขอ้มูลภำยในที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งมผีลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ต้องใชค้วำมระมดัระวงัในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 30 วนัก่อนทีง่บ
กำรเงนิหรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกทีข่อ้มลูภำยใน
ของบริษัทได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทรำบ
จนกว่ำจะได้มกีำรแจ้งขอ้มูลนัน้ให้แก่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมกีำรกระท ำกำร ฝ่ำฝืนระเบียบ
ปฏบิตัดิงักล่ำวขำ้งต้น บรษิทัถอืเป็นควำมผดิทำงวนิัยตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทัโดยจะพจิำรณำลงโทษ
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ตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นหนังสอื กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลกิจำ้งพ้น
สภำพกำรเป็นพนักงำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้  

4. หำ้มไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อ
กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึง่ตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรอื
ฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซื้อหรอืขำยหรอืเสนอซื้อหรอืเสนอขำย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อหรอืขำย หรอืเสนอ
ซื้อ หรอืเสนอขำยซึ่งหุน้หรอืหลกัทรพัย์อื่น (ถ้ำม)ี ของบรษิทัไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม ในประกำรทีน่่ำจะเกดิ
ควำมเสยีหำยแก่บรษิทัไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรอืผู้อื่น หรอืน ำขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผูอ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตนได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน
หรอืไม่กต็ำม 

5. บรษิทัก ำหนดใหก้รรมกำรจดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยี มำยงัเลขำนุกำรบรษิทั 

6. บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือท ำให้
ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน สญัญำจำ้งแรงงำน และขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน  

7. บรษิัทให้ควำมส ำคญัในกำรรกัษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลบัของลูกค้ำ โดยไม่น ำสำรสนเทศดงักล่ำวมำใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่เป็นขอ้มูลทีต่้องเปิดเผยตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด 

8. บรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/หรอื ป้องกนั กำร
เขำ้ถงึขอ้มลูของบรษิทัจำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูใหก้บัพนักงำนในระดบัต่ำงๆ ตำม
อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

9. กรณีที่บุคคลภำยนอกมส่ีวนร่วมในกำรท ำงำนเฉพำะกิจเกี่ยวกบัขอ้มูลทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนและ  อยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำ ซึ่งเขำ้ข่ำยกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูภำยในอนัอำจมผีลต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำหลกัทรพัยข์อง
บริษัท บุคคลเหล่ำนัน้จะต้องท ำสญัญำเก็บรกัษำขอ้มูลควำมลบั (Confidentiality Agreement) จนกว่ำจะมกีำร
เปิดเผยขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ละส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

15. หลกักำรเก่ียวกบัข้อตกลงทำงกำรค้ำมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปในกำรท ำธรุกรรมระหวำ่งบริษทักบั
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง 

 บรษิทัถอืเป็นนโยบำยทีส่ ำคญัทีจ่ะไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคคลอื่นทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกนั ใชโ้อกำสจำก
กำรเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคคลอื่นทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จงึก ำหนดเป็น
ขอ้ปฏบิตัสิ ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคคลอื่นทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบับรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 

2. ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของบรษิทั หรอืบรษิัทย่อย ให้ท ำรำยกำรนัน้เสมอืนกำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลอื่นทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งกนัที่มส่ีวนไดเ้สยีในรำยกำร
นัน้จะตอ้งไม่มส่ีวนในกำรพจิำรณำอนุมตั ิ

3. ในกรณีทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้งปฏบิตัติำม 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่ำงเคร่งครดัโดย 
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3.1. กำรท ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกับที่วญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปใน
สถำนกำรณ์เดยีวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร  
ผู้บรหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมตัหิลกักำร  และวงเงนิในกำรท ำธุรกรรม
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืเป็นไปตำมหลกักำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

3.2. ให้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมที่มีขนำดรำยกำรตำมหลกักำรที่ได้ผ่ำนกำรอนุมตัิตำมข้อ 3.1 เพื่อ
รำยงำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส หรอืตำมควำมประสงคข์องคณะกรรมกำรบรษิทั 

4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ที่ไม่เป็นไปตำมลกัษณะรำยกำรค้ำตำมขอ้ 3.1 ในกำรท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำว ใหข้ออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีำรท ำรำยกำรเป็นครัง้ๆ ไป 

16. นโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรด ำเนินกำรของบริษทัเมื่อมีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
(Connected Transaction Policies and Procedures) 

 บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส และค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย บรษิทั
จงึไดก้ ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัไวอ้ย่ำงชดัเจน ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรตกลงเขำ้
ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัและเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ โดยนโยบำยและขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัน้ี ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน 2558 

วตัถปุระสงค ์

 บรษิทัก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัเพื่อเป็นเครื่องมอืหรอืกลไกที่ส ำคญัที่ท ำให้
บรษิทัมกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีวตัถุประสงคข์องกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัเพื่อให้
มัน่ใจไดว้่ำกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัทุกรำยกำรของบรษิทัเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ไดร้บัอนุมตัจิำกฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และไดม้กีำรเปิดเผยไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทัง้นี้เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

นิยำม 

“รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั” หมำยควำมว่ำ รำยกำรระหว่ำงบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั หรอื
รำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย 

“บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” หมำยควำมว่ำ 

1) ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุม
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

2) นิตบิุคคลใดๆ ทีม่ผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมเป็นบุคคลดงัต่อไปนี้ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

2.1) ผูบ้รหิำร 

2.2) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

2.3) ผูม้อี ำนำจควบคุม 

2.4) บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุม 

2.5) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและญำตสินิทของบุคคลตำม 2.1) ถงึ 2.4) 
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3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติกำรณ์บ่งชี้ได้ว่ำเป็นผู้ท ำกำรแทนหรืออยู่ภำยใต้อิทธพิลของบุคคลตำม 1) ถึง 2) ต่อกำร
ตดัสนิใจ กำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรอืกำรด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืบุคคลอื่นทีม่พีฤตกิำรณ์ท ำนอง
เดยีวกนั 

4) กรรมกำรของนิตบิุคคลทีม่อี ำนำจควบคุมกจิกำรบรษิทั 

5) คู่สมรส บุตร หรอืบุตรบุญธรรมทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำรตำม 4) 

6) นิตบิุคคลทีบุ่คคลตำม 4) หรอื 5) มอี ำนำจควบคุมกจิกำร 

7) บุคคลใดทีก่ระท ำกำรดว้ยควำมเขำ้ใจหรอืควำมตกลงว่ำ หำกบรษิทัท ำธุรกรรมทีใ่หป้ระโยชน์ทำงกำรเงนิแก่บุคคล
ดงักล่ำว บุคคลดงัต่อไปนี้ จะไดร้บัประโยชน์ทำงกำรเงนิดว้ย ทัง้นี้เฉพำะกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว 

7.1) กรรมกำรของบรษิทั 

7.2) ผูบ้รหิำรของบรษิทั 

7.3) บุคคลทีม่อี ำนำจควบคุมกจิกำรของบรษิทั 

7.4) กรรมกำรของบุคคลทีม่อี ำนำจควบคุมกจิกำรของบรษิทั 

7.5) คู่สมรส บุตร หรอื บุตรบุญธรรมทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลตำม 7.1) 7.2) 7.3) หรอื 7.4) 

“บริษทัย่อย” หมำยควำมว่ำ 

1) บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีบ่รษิทัมอี ำนำจควบคุมกจิกำร 

2) บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีบ่รษิทัย่อยตำม 1) มอี ำนำจควบคุมกจิกำร 

3) บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีอ่ยู่ภำยใต้อ ำนำจควบคุมกจิกำรต่อเป็นทอดๆ โดยเริม่จำกกำรอยู่ภำยใต้
อ ำนำจควบคุมกจิกำรของบรษิทัย่อยตำม 2) 

“ผู้บริหำร” หมำยควำมว่ำกรรมกำร ผูจ้ดักำร หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรสี่ (4) รำยแรกนับต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ 
ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยที่สี่  (4) ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมำยควำมว่ำ ผูถ้อืหุน้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมในนิตบิุคคลใดเกนิกว่ำรอ้ยละสบิ (10) ของ
จ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ ทัง้นี้ กำรถอืหุน้ดงักล่ำวใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

“ผู้มีอ ำนำจควบคุม” หมำยควำมว่ำ บุคคลทีม่อี ำนำจควบคุมกจิกำรตำมมำตรำ 89/1 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ทัง้นี้ “อ ำนำจควบคมุกิจกำร” หมำยควำมว่ำ  

1) กำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในนิตบิุคคลหนึ่งเกนิกว่ำรอ้ยละหำ้สบิ (50) ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติ
บุคคลนัน้  

2) กำรมีอ ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อม 
หรอืไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด 

3) กำรมอี ำนำจควบคุมกำรแต่งตัง้ หรอืถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมกำรทัง้หมด ไม่ว่ำโดยตรง หรอืโดย
ออ้ม  
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“ผู้ท่ีเก่ียวข้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลตำมมำตรำ 258 1) ถงึ 7) แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ก่อนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ อนัไดแ้ก่ 

1) คู่สมรสของบุคคลดงักล่ำว 

2) บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว 

3) หำ้งหุน้ส่วนสำมญัซึง่บุคคลดงักล่ำวหรอืบุคคลตำม 1) หรอื 2) เป็นหุน้ส่วน 

4) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัที่บุคคลดงักล่ำวหรอืบุคคลตำม 1) หรอื 2) เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกดัควำมรบัผดิ หรอืเป็น
หุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรบัผดิทีม่หีุน้รวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละสำมสบิ (30) ของหุน้ทัง้หมดของหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 

5) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัทีบุ่คคลดงักล่ำวหรอืบุคคลตำม 1) หรอื 2) หรอืหำ้งหุน้ส่วนตำม 3) หรอื 4) 
ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละสำมสบิ (30) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ หรอื 

6) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัทีบุ่คคลดงักล่ำวหรอืบุคคลตำม 1) หรอื 2) หรอืหำ้งหุน้ส่วนตำม 3) หรอื 4) 
หรอืบรษิทัตำม 5) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละสำมสบิ (30) ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิัท
นัน้ 

7) นิตบิุคคลทีบุ่คคลดงักล่ำวสำมำรถมอี ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคล 

“ญำติสนิท” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ดงันี้ บดิำ 
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร 

“กำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร” หมำยควำมว่ำ กำรเขำ้ไปหรอืตกลงใจเขำ้ท ำสญัญำ หรอืท ำควำมตกลงใดๆ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อมเพื่อก่อใหเ้กดิกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์กำรใหเ้ช่ำ หรอืเช่ำสนิทรพัย์ กำรใหห้รอืรบั
บรกิำร กำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ และกำรออกหลกัทรพัย์ใหม่ รวมทัง้เพื่อก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืกำรสละ
สทิธใินกำรกระท ำดงักล่ำว 

“เง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป” หมำยควำมว่ำ เงือ่นไขกำรคำ้ทีม่รีำคำและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ ซึง่รวมถงึเงือ่นไขกำรคำ้ทีม่รีำคำและเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

1) รำคำและเงือ่นไขทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป 

2) รำคำและเงือ่นไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

3) รำคำและเงื่อนไขทีบ่รษิทัแสดงไดว้่ำเป็นรำคำและเงื่อนไขทีผู่ป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะท ำนองเดยีวกนัใหก้บั
บุคคลทัว่ไป 

1. รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยสำมำรถแบ่งออกเป็นหำ้ (5) ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1. รำยกำรธุรกิจปกติ หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรคำ้ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยกระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิกำร เช่น ซื้อขำยสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำร ซื้อสนิคำ้เพื่อน ำไปขำยต่อ เป็นตน้ 

1.2. รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำซึ่งธุรกิจโดยทัว่ไปที่มลีกัษณะเดียวกับ
บรษิัทหรอืบรษิัทย่อยกระท ำเพื่อสนับสนุนรำยกำรธุรกิจปกติของบรษิทัและบรษิัทย่อย เช่น กำรเช่ำพื้นที่
ส ำนักงำน/คลงัสนิค้ำ กำรจ้ำงขนส่งสนิค้ำ กำรจ้ำงบรหิำร (outsource) กำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค 
กำรรบับรกิำรสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 
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1.3. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรพัย์ไม่เกินสำม (3) ปีและไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำมีเงื่อนไขทำง
กำรค้ำทัว่ไป 

1.4. รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร เช่น กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ กำรให/้รบับรกิำร กำร
ลงทุน/ขำยเงนิลงทุนในกจิกำร เป็นตน้ 

1.5. รำยกำรให้หรือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หมำยควำมว่ำ กำรให้หรือกำรรบัควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินด้วยกำรรบัหรือให้กู้ยมื ค ้ำประกัน กำรให้สินทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สิ้น รวมถึงพฤติกำรณ์อื่น
ท ำนองเดยีวกนั เป็นตน้ 

2. นโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

2.1. กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทจดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียของตนหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งและแจ้งให้
บรษิทัทรำบเพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มูลส ำหรบัใชป้ระโยชน์ภำยในในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

2.2. หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

2.3. ในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทุกรำยกำรของบรษิทั ตอ้งมกีำรน ำเสนอ
และขออนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่ำวต่อฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ (แลว้แต่กรณี) 

2.4. ปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรของบริษัทเมื่อมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

2.5. ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length 
basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องท ำกำรเปรียบเทยีบรำคำสินค้ำหรือบริกำรกับรำคำตลำด
ภำยนอก ภำยใตเ้งือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคลำ้ยคลงึกนั 

2.6. ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทอำจแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระเพื่อท ำกำรประเมินและ
เปรยีบเทยีบรำคำส ำหรบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่ส ำคญั ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัดงักล่ำว 
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 Well Graded Engineering Public Company Limited for Share Subscription  
 ทีอ่ยู่ : เลขที ่50/1203 หมู่ที ่9 ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 โทร: 02-981-7992-4  

 

หน้ำ 66 

3. กำรด ำเนินกำรของบริษทัเมื่อมีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

ประเภทรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่ำของรำยกำร1) 

กำรด ำเนินกำรของบริษทั 

ด ำเนินกำรได้
ทนัที 

เปิดเผยต่อ
ตลำด

หลกัทรพัย ์

ขออนุมติั
คณะกรรมกำร

บริษทั 

ขออนุมติัท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. รำยกำรธรุกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธรุกิจปกติ           
1.1. รำยกำรธุรกจิปกตแิละมเีงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ไม่จ ำกดั  - - - 
1.2. รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไปและ

ค่ำตอบแทนสำมำรถค ำนวณไดจ้ำกทรพัยส์นิหรอืมลูค่ำอำ้งองิ 
ไม่จ ำกดั  - - - 

1.3. รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไปและ
ค่ำตอบแทนไม่สำมำรถค ำนวณไดจ้ำกทรพัยส์นิหรอืมลูค่ำอำ้งองิ 

ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง   - - 
ขนำดใหญ ่ -   - 

1.4. รำยกำรธุรกจิปกตหิรอืรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตทิีไ่มม่เีงือ่นไข
ทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป 

ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง -   - 
ขนำดใหญ ่ -    

2. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี และไม่
สำมำรถแสดงได้วำ่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 

ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง   - - 
ขนำดใหญ ่ -   - 

3. รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร 
ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง -   - 
ขนำดใหญ ่ -    

4. รำยกำรให้หรือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน           
4.1. บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิแก่บุคคลที่

เกีย่วโยงกนัดงัต่อไปนี้   
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ประเภทรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่ำของรำยกำร1) 

กำรด ำเนินกำรของบริษทั 

ด ำเนินกำรได้
ทนัที 

เปิดเผยต่อ
ตลำด

หลกัทรพัย ์

ขออนุมติั
คณะกรรมกำร

บริษทั 

ขออนุมติัท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 

- บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 
<100 ลำ้นบำท หรอื <3%  

ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ 
แลว้แตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 

-   - 

- บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อย
ถอืหุน้ในสดัส่วนทีน้่อยกว่ำสดัส่วนทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นๆ 
ทีม่ใิช่บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย แลว้แต่กรณี ถอืหุน้ในนิตบิุคคล
นัน้ 

<100 ลำ้นบำท หรอื <3%  
ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ 

แลว้แตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
-   2) 

4.2. รำยกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิอื่นนอกจำก 4.1 
ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง -   - 
ขนำดใหญ ่ -   2) 

หมำยเหตุ: 
มูลค่ำของรำยกำร: 

1) รำยกำรขนำดเลก็ คอื รำยกำรทีม่มีลูค่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 1 ลำ้นบำท หรอื น้อยกว่ำ หรอื เท่ำกบัรอ้ยละ 0.03 ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธแิลว้แต่จ ำนวนใดสงูกว่ำ 
2) รำยกำรขนำดกลำง คอื รำยกำรที่มมีูลค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท แต่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรอื มำกกว่ำ 0.03 แต่ต ่ำกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธแิล้วแต่

จ ำนวนใดสงูกว่ำ 
3) รำยกำรขนำดใหญ่ คอื รำยกำรทีม่มีลูค่ำมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ลำ้นบำท หรอื มำกกว่ำรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธแิลว้แต่จ ำนวนใดสงูกว่ำ 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ หมำยควำมว่ำ สนิทรพัยร์วมหกัดว้ยสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน เช่น ค่ำควำมนิยม ค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัช ีและหกัดว้ยหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
มูลค่ำสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ หมำยควำมว่ำ มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยตำมทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิ แลว้แต่กรณี 
งบกำรเงิน หมำยควำมว่ำ งบกำรเงนิรวมฉบบัล่ำสุดของบรษิทัทีใ่ดผ่ำนกำรตรวจสอบหรอืสอบทำนจำกผูส้อบบญัช ี
 กรณีทีเ่ป็นรำยกำรทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัร่วมกนัใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่นิตบิุคคลซึง่บรษิทัหรอืบริษทัย่อยและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นผูถ้อื
หุน้ ตำมสดัส่วนทีต่นมส่ีวนไดเ้สยีในนิตบิุคคลนัน้ตำมเงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไปหรอืดกีว่ำ บรษิทัจะไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในรำยกำรดงักล่ำว
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17. นโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

บรษิทั ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่ง
เป็นหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเสริมสร้ำงองค์กรให้มีประสิทธิภำพ บริษัทจึงก ำหนดเป็นนโยบำยให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนพงึหลกีเลีย่งกำรกระท ำกำรใดๆ อนัอำจเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั ซึง่อำจ
เกดิจำก 

- กำรตดิต่อกบัผูเ้กีย่วขอ้งทำงกำรคำ้ของบรษิทั เช่น ลูกคำ้ คู่คำ้ เป็นตน้ 
- กำรใชโ้อกำสหรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน 
- กำรท ำรำยกำรกบับรษิทั 
- กำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่กบับรษิทั 
- ฯลฯ  

ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จ ำเป็นไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ ต้องท ำรำยกำรนัน้ 
บรษิทัจะดแูลใหก้ำรท ำรำยกำรนัน้ๆ ดว้ยควำมโปร่งใส เทีย่งธรรม เสมอเหมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกทัว่ไป 
โดยค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 

เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บรษิทัก ำหนดแนวปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

3.1 บรษิทัต้องไม่ใหกู้้ยมื หรอืค ้ำประกนัแก่กรรมกำร หรอืกจิกำรทีก่รรมกำรผูถ้อืหุ้นเกนิ 50% เวน้แต่
เป็นส่วนหนึ่งของสวสัดกิำรของบรษิทั 

3.2 กรรมกำรตอ้งไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้
ก่อนทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 

3.3 กรรมกำร และผู้บรหิำร ต้องไม่ใช้โอกำสหรอืขอ้มูลของบรษิัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบัตนเองหรอื
ผูอ้ื่น รวมถงึกำรท ำธุรกจิทีแ่ขง่กบับรษิทั หรอืท ำธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง 

3.4 กรรมกำร และผูบ้รหิำร ต้องไม่เขำ้ร่วมประชุมหรอืงดออกเสยีงรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนเอง ทีอ่ำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิัท หำกจ ำเป็นต้องท ำเพื่อประโยชน์ของบรษิัท  ให้กระท ำรำยกำรนัน้
เสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) 

3.5 กรรมกำรตอ้งแจง้กำรมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญำต่ำงๆ ทีบ่รษิทัท ำขึน้ใหบ้รษิทัทรำบ 

3.6 กรรมกำร และผูบ้รหิำร ต้องจดัท ำรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เป็นประจ ำทุก
ปีหรอืเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ 

3.7 กำรท ำรำยกำรต่ำงๆ เช่น ซื้อ ขำยทรพัย์สนิ เป็นต้น ของกรรมกำรกบับรษิัท ต้องแจ้งและได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

3.8 กำรพิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรท ำรำยกำรที่อำจมีกำรขัดแย้ง  
ทำงผลประโยชน์ จะตอ้งมกีรรมกำรอสิระร่วมประชุมและพจิำรณำทุกครัง้ 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคลำกรของบรษิทัทีร่บัทรำบขอ้มลูภำยใน พงึหลกีเลี่ยงกำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืใหข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทำงมชิอบ 
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18. นโยบำยกำรลงทุน 

 บริษัทมีนโยบำยที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัท เพื่อเสรมิสร้ำงควำมมัน่คงและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท บรษิัทจะท ำกำรวเิครำะห์ ควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรและพจิำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน ผลตอบแทน และสภำพคล่องทำงกำรเงนิของบริษัท  
อย่ำงรอบคอบ นอกจำกนี้ กำรลงทุนของบรษิทัจะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ตำมขอบเขตอ ำนำจอนุมตัทิีก่ ำหนดไว ้และตอ้งสอดคลอ้งใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจะควบคุมดูแลผ่ำนกำรส่งกรรมกำร และ/
หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัเขำ้ไปเป็นกรรมกำรตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เพื่อควบคุมทศิทำงและนโยบำยกำรบรหิำรงำน  ให้
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

19. นโยบำยกำรก ำกบัดแูล และกำรบริหำรจดักำรบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 บริษัทมนีโยบำยก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้สำมำรถก ำกบัดูแลกิจกำรและ
บรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม รวมถงึกำรตดิตำมดูแลใหบ้รษิทัย่อย และบรษิทัร่วมมกีำรปฏบิตั ิ
ตำมมำตรกำร และกลไกต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนของบรษิทัเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของ บรษิทั
รวมถงึกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์ และตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำว 
 
นิยำม 
“บริษทัย่อย” หมำยถงึ บรษิทัหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้เกนิกว่ำรอ้ยละ 50 ไม่ว่ำจะถอื โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
“บริษทัร่วม” หมำยถงึ บรษิทัหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้เกนิกว่ำรอ้ยละ 25 ไม่ว่ำจะถอื โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
“บริษทัจดทะเบียน” หมำยถงึ บรษิทัทีม่หีุน้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
 กำรท ำรำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบรษิัทย่อยและ / หรอืบรษิัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนี้จะต้องไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี)  

(1) เร่ืองท่ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทั 

(ก) กำรแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย และ / หรอืบรษิทั ร่วมอย่ำงน้อย
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบรษิัทในบรษิัทย่อย และ / หรอืบรษิัทร่วม โดยให้ กรรมกำรและผู้บรหิำรที่
บรษิทัเสนอชื่อหรอืแต่งตัง้มดีุลยพนิิจในกำรพจิำรณำออกเสยีงใน กำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท
ย่อย และ / หรอืบรษิทัร่วมในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำร จดักำรทัว่ไปและด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทั
ย่อย และ / หรอืบรษิัทร่วมได้ตำมแต่ที่กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อย และ / หรอืบรษิัทร่วมจะ
เหน็สมควรเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบรษิทับรษิทัย่อย และ / หรอืบรษิทัร่วม เวน้แต่เรื่องทีก่ ำหนดไวโ้ดย
เฉพำะเจำะจงใน (1) นี้ ทัง้นี้ กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรตำมวรรคขำ้งต้นทีไ่ด้รบักำรเสนอชื่อนัน้ ต้องเป็น
บุคคลทีม่ ีรำยชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(White List) 
รวมถงึ และมคีุณสมบตับิทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมไม่
น่ำไวว้ำงใจของกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทั   
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(ข) กำรพจิำรณำอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี และเงนิปันผลระหว่ำงกำล (หำกม)ี ของบรษิัทย่อย 
(ค) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นีัยส ำคญัตำมขอ้ (2) (ฉ) 
(ง) กำรพจิำรณำอนุมตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิทัย่อย 

 รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (จ) ถึงขอ้ (ฐ) นี้ เป็นรำยกำรทีถ่อืว่ำมสีำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะม ีผลกระทบ
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย ดงันัน้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
ของบรษิทัฯก่อน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดรำยกำรทีบ่รษิทัย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของ
บรษิัท ฯ (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินและ/หรือเรื่องกำรท ำ 
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี มำบังคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัซึง่รำยกำรดงัต่อไปนี้คอื 

(จ) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรำยกำรที ่เกีย่วกบักำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย  

(ฉ) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสทิธเิรยีกร้องที่มตี่อผู้ก่อควำมเสยีหำยแก่บริษทั
ย่อย 

(ช) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  
(ซ) กำรซื้อหรอืกำรรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัย่อย 
(ฌ) กำรเขำ้ท ำแก้ไขหรอืเลกิสญัญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมด หรอืบำงส่วนทีส่ ำคญั

กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิทัย่อยหรอืกำรรวม กจิกำรของบรษิทัย่อยกบับุคคล
อื่น 

(ญ) กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำซื้อกจิกำรหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืส่วนทีม่สีำระส ำคญั  
(ฎ) กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรค ้ำประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยให้ต้อง

รบัภำระทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิในลกัษณะอื่นใด แก่บุคคลอื่น และ
มใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ฏ) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย 
(ฐ) รำยกำรอื่นทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่ำงมี

นัยส ำคญั  

(2) เร่ืองท่ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั 

(ก) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวกบักำร
ได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิัทย่อย ทัง้นี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรที่
บรษิัทย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิัท(โดยน ำ หลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำร
ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบั ตลำดทุน และคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ข) กำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อย และกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทุน จดทะเบยีนซึ่ง
ไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ อนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ของบรษิทัทัง้ทำงตรงและ/หรอืทำงอ้อมในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ บรษิทัย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเกนิ
กว่ำร้อยละสบิ (10) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ บรษิัทย่อยนัน้ หรอืเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ทิธอิอก
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เสยีงลงคะแนนของบรษิทัทัง้ทำงตรง และ/หรอืทำงอ้อม ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่ำในทอด
ใด ๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ำ รอ้ยละหำ้สบิ (50) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยนัน้ 

(ค) กำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ิทธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัทัง้ ทำงตรงและ/หรอื
ทำงอ้อม ในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำ ร้อยละ (10) ของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัทัง้ทำงตรง
และ/หรอืทำงออ้ม ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ำรอ้ยละหำ้สบิ 
(50) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด ของบรษิทัย่อยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรอื่นใดทีม่ใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ง) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของกจิกำรบรษิทัย่อยทีจ่ะ เลกินัน้
เปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทั (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว ้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำด หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมติ
จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(จ) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย และรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทั ย่อยอย่ำงมี
นัยส ำคญั ทัง้นี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรนัน้เปรยีบเทยีบกบัขนำด ของบรษิัท(โดยน ำ
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ มำ
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้ง ไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ฉ) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องทีอ่ำจส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และกำรผล
กำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรแก้ไขขอ้บงัคบัของ บริษัทย่อยที่ส่งผล
กระทบต่อสทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืกำรจ่ำยเงนิปัน ผลของบรษิทัย่อย เป็นตน้  

 คณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรให้บริษัทย่อยมรีะบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และระบบ 
ป้องกันกำรทุจริต รวมถึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมที่
เหมำะสม มปีระสทิธภิำพ และรดักุมเพยีงพอทีท่ ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมจะ
เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมถงึกฎหมำยและประกำศเรื่องกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั
จดทะเบยีน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ และตดิตำม
ใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอืรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์นิ และ/หรอืรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัอื่นใดต่อบรษิทั และด ำเนินกำรต่ำง ๆ อย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง 

 ใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย ปฏบิตัติำมนโยบำยดงัต่อไปนี้  

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 

1.1. ใหค้ณะกรรมกำรประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในสำขำต่ำง ๆ ของธุรกจิ มี
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กบับรษิทั ไม่จ ำกดัในเรื่องเพศ อำยุ และกำรศกึษำ โดยจะต้องมี
กรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำรอย่ำงน้อย 1 คน มปีระสบกำรณ์ในธุรกจิทีบ่รษิทั ด ำเนินกำรอยู่ 

1.2. ใหค้ณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกนิ 9 คน และ เป็นกรรมกำรอสิระ ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
หมำยเหตุ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่กี ำหนดไวว้่ำ ในกรณีต่อไปนี้ คณะกรรมกำรควรประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (1) ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำร
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ผูจ้ดักำรเป็นบุคคลเดยีวกนั (2) ประธำนคณะกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรอสิระ (3) ประธำนคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั (4) ประธำนคณะกรรมกำรเป็นสมำชกิในคณะกรรมกำร
บรหิำรหรอืคณะท ำงำน หรอืมหีรอืไดร้บัมอบหมำยใหม้คีวำมรบัผดิชอบด้ำนกำรบรหิำร  

1.3. ประธำนกรรมกำรจะต้อง (1) ไม่เป็นสมำชกิในคณะกรรมกำรบรหิำรหรอืคณะท ำงำน หรอืไม่มหีรอืไม่ไดร้บั
มอบหมำยให้มคีวำมรบัผดิชอบด้ำนกำรบริหำร (2) ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธำน กรรมกำรบรหิำรหรอื
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และ (3) ไม่เป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกบัประธำน กรรมกำรบรหิำรหรอืกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ 

2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร  

2.1. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน หนึ่งในสำม 
(1/3) เป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อก โดยจ ำนวนใกล้เคยีงทีสุ่ด
กบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) 
 ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำร 
โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่ เลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำร แทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งเหลอืน้อยกว่ำสอง (2) เดอืน 
โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของ
กรรมกำรทีต่นแทน และอำจถูกเลอืกเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

3. นิยำม “กรรมกำรอิสระ”  

 กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย จะต้องมคีุณสมบตัติำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบั ดูแล
กจิกำร และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนดงันี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.25 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั ย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 
หมำยเหตุ เกณฑ์ขอ้นี้เขม้งวดกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนซึ่งไดก้ ำหนดให้
ถอืหุน้ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 1 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืน ประจ ำ หรอืผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรม ีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่
ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะ ตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็น
ขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บดิำ 
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้ ี
อ ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอื ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่ ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
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บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระ ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำม
วรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค่ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำร
รบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัย์เป็น หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่ง
เป็นผลให้บรษิัทหรอืคู่สญัญำมภีำระ หนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตน
สุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวให้
เป็นไปตำม วธิกีำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ย 
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ให ้นับรวมภำระ
หนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ ส ำนักงำนสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้ รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมกำรอสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอื ทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรวม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยผูม้อี ำนำจควบคมุหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำร
ทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรม ีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบักำร
แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักิจกำรของบรษิัท หรอื บรษิัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำ
ที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัทีม่ ีนัยกบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระ เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของ บรษิทั 

4. กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน 

4.1. เพื่อให้กรรมกำรจดัสรรเวลำในกำรปฎิบตัิหน้ำที่ในบรษิัทหรือบริษัทย่อยอย่ำงเพยีงพอกรรมกำร ไม่ควร 
ด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่ำ 5 บรษิทั 

4.2. กรรมกำรจะต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นซึ่งมลีกัษณะเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อย 

4.3. ในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นจะตอ้งผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

5. หลกัเกณฑก์ำรสรรหำและขัน้ตอนกำรคดัเลือกกรรมกำร  

 คณะกรรมกำรมหีน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคุณลกัษณะของ กรรมกำร 
เพื่อให้คณะกรรมกำรของบริษัทและบริษัทย่อย มีองค์ประกอบที่เหมำะสมกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมี
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำและขัน้ตอนกำรคดัเลอืกกรรมกำร ดงันี้  
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(1) กำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์
 คณะกรรมกำรของบรษิทั(โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ (ถ้ำม)ี เป็นผูพ้จิำรณำ ก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรสรรหำกรรมกำร โดยพจิำรณำภำพรวมของคณะกรรมกำรว่ำยงัขำด กรรมกำรทีม่คีุณลกัษณะในดำ้นใด เพื่อให้
คณะกรรมกำรประกอบไปดว้ยบุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทัง้ในดำ้นอำชพี เพศ อำยุ กำรศกึษำ ทกัษะ ประสบกำรณ์ 
และควำมเป็นอสิระ 

(2) กำรสรรหำ 
 คณะกรรมกำรของบรษิทั(โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ (ถ้ำม)ี จะพจิำรณำบุคคลที ่ไดร้บักำรเสนอ
หรอืแนะน ำจำกแหล่งต่ำง ๆ ดงันี้ - กรรมกำรหรอืทีป่รกึษำคณะกรรมกำรเป็นผูแ้นะน ำ - ไดร้บักำรเสนอชื่อโดยผูถ้อืหุน้
ที่ถือหุ้นและมสีิทธอิอกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัท- ที่
ปรึกษำภำยนอกของบริษัท– ฐำนข้อมูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

(3) กำรคดัเลอืก 
(ก) กำรแต่งตัง้กรรมกำรของบรษิทั: คณะกรรมกำรของบรษิทัจะพจิำรณำคุณสมบตั ิและ คดัเลอืกบุคคลเพื่อ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุน้เลอืกตัง้ หรอืในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงเพรำะ
เหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ คณะกรรมกำรของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้ 

(ข) กำรแต่งตัง้กรรมกำรของบรษิทัย่อย : คณะกรรมกำรของบรษิทัจะพจิำรณำคุณสมบตั ิและ คดัเลอืกบุคคล
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยเป็นผู้พิจำรณำเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัย่อยเลอืกตัง้ หรอืใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย แต่งตัง้ในกรณีทีเ่ป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทน
ต ำแหน่งทีว่่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ  

(ค) ในกรณีที่บรษิทัมคีณะกรรมกำรสรรหำ ให้คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผูพ้จิำรณำคุณสมบตั ิเบื้องต้นของ
บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ และใหค้ดัเลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมใหค้ณะกรรมกำร ของบรษิทัพจิำรณำตำมขอ้ 
ก. หรอื ข. (แลว้แต่กรณี) 

(4) กำรแต่งตัง้กรรมกำรกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่ง 
 ในกำรพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรของบรษิทัน ำผลกำร
ปฏบิตังิำน จ ำนวนครัง้ของกำรเขำ้ประชุม และกำรมส่ีวนร่วมในกำรประชุมมำ ประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  

1. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริษทั 

1.1. พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบวสิัยทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ เป้ำหมำย ควำมเสีย่ง แผนงำน และ งบประมำณ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

1.2. ติดตำมและดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสทิธผิล 

1.3. จดัใหม้กีำรควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม รวมทัง้มกีลไกในกำรรบัเรื่อง รอ้งเรยีนและ
กำรด ำเนินกำรกรณีมกีำรชีเ้บำะแส 

1.4. ดูแลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิต่อเนื่องในระยะยำว รวมทัง้จดัใหม้แีผนกำรพฒันำพนักงำนและควำม ต่อเนื่องของ
ผูบ้รหิำร 

1.5. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และให้ควำมเห็นชอบ นโยบำย
ดงักล่ำว รวมทัง้ใหม้กีำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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1.6. จดัให้มจีรรยำบรรณธุรกจิที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ ดงักล่ำว
อย่ำงจรงิจงั 

1.7. ก ำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดย พิจำรณำ ถึง
ผลประโยชน์ของบรษิทับรษิัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคญั ตลอดจนไม่ใหผู้้มส่ีวนได้ เสยีมส่ีวนร่วมในกำร
ตดัสนิใจ 

1.8. จดัใหม้รีะบบควบคุมดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงนิ และดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ และ
นโยบำย โดยให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เป็น ผู้ร ับผิดชอบในกำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมดงักล่ำว และควรทบทวนระบบทีส่ ำคญัอย่ำงน้อย ปี ละ 1 ครัง้ 

1.9. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบตัิ ตำม
นโยบำย และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ใหท้บทวนระบบหรอืประเมนิ ประสทิธผิล
ของกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุก ๆ ระยะทีพ่บว่ำระดบัควำมเสีย่งมกีำรเปลีย่นแปลง 
รวมถงึใหค้วำมส ำคญักบักำรเตอืนภยัล่วงหน้ำ และรำยกำรผดิปกตทิัง้หลำย 

1.10. พจิำรณำใหค้วำมเหน็ถงึควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
1.11. ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทย่อยผ่ำนกรรมกำรหรือผู้บรหิำรที่ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำร หรือ

ผู้บรหิำรของบรษิัทย่อย เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบริษัทและให้กำรท ำ รำยกำรต่ำง ๆ 
ถูกต้องตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนหรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก ำหนด 

1.12. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยและก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อย 

2. ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร และผู้บริหำรท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือ 
 ผู้บริหำรของบริษทัย่อย 

2.1. กำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลพนิิจทีช่ดัเจน และที่มผีลให้กำรพจิำรณำของกรรมกำร และผู้บรหิำร
ดงักล่ำวในกำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยในเรื่องส ำคญัตอ้ง ไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรของผูข้ออนุญำตก่อน 

2.2. กำรติดตำมดูแลให้บริษัทย่อยมีกำรเป็ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

2.3. กำรติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบ
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

20. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 

 บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลไม่ต ่ำกวำ่อตัรำรอ้ยละสีส่บิ (40) ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ภำยหลงัจำกหกัภำษแีละเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำยและเงนิส ำรองอื่น (ถ้ำม)ี โดยบรษิทัจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผล
โดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลกั และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลง
ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกจิในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนของบรษิทัโดยอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขทีว่่ำบรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส ำหรบักำรด ำเนิน
ธุรกจิ และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอื ผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัเหน็สมควร ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจะตอ้งถูกน ำเสนอเพื่อ ขออนุมตัิ
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ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตั ิใหจ้่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลได ้แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 ทัง้นี้กำรจ่ำยเงนิปันผลหำ้มมใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกเงนิประเภทอื่นนอกจำกเงนิก ำไร ในกรณีที่บรษิทัยงัมยีอด
ขำดทุนสะสมอยู่หำ้มมใิหจ้่ำยเงนิปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุรมิสทิธทิีข่อ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นกำรอื่น เงนิปันผลใหจ้่ำย
ตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กนั โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

21. กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบติั 

 คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำย ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหง้ำนต่อเนื่องและมปีระสทิธภิำพ ทัง้รำยงำนทำงกำรเงนิ
และควำมคบืหน้ำของกำรด ำเนินงำนในดำ้นต่ำง ๆ ในกรณีทีก่ำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไวค้ณะกรรมกำร
บรษิทั จะมส่ีวนร่วมแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืดแูลใหฝ่้ำยบรหิำรน ำเสนอแผนงำนเพื่อแกไ้ขสถำนกำรณ์ คณะกรรมกำรบรษิทั
จดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรและผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูลงไปตำมล ำดบั 
โดยใชเ้ป้ำหมำยและหลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิทีเ่ชื่อมโยงกบัแผนกลยุทธ์ และแผนงำนประจ ำปี เพื่อพจิำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนและมำตรกำรจงูใจทีเ่หมำะสม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทัดว้ย 
 ทัง้นี้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 
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