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คู่มือกรรมการ ของบริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดหรืออย่างน้อยจ านวน 3 ท่าน และจะเลือกให้กรรมการอิสระเป็นผู้ ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยค านึงถึงความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทัง้การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ อีกทัง้จ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไป
ด ารงต าแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีก้ าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามวาระท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้ มีความ
โปร่งใสและชดัเจนในการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือการแต่งตัง้/เลือกตัง้ มีประวตัิของกรรมการท่ี มี
รายละเอียดเพียงพอ และบริษัทฯ จะเปิดเผยประวตัิของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุก
ครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผา่นเวบไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแต่งตัง้กรรมการท่ีมีอายุเกิน 70 ปี หรือในกรณีท่ียงัไม่
สามารถหากรรมการอิสระท่ีเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งทดแทน
กรรมการอิสระท่านเดิมท่ีด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกันเกิน 9 ปี ให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาต่ออายใุนการด ารงต าแหน่งอีกคราวละหนึ่งวาระ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ  นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตัง้หน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ขึน้เพ่ือ
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ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยรายงานตรงต่อเลขานกุารบริษัทฯ 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และมีความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ  

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง 
แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าทกุปี  

3. ติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ตามหลกัธรรมาภิบาล และขอบเขตของกฏหมาย 

4. ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ
การด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

5. ดแูลให้การด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน ความ
ต่อเน่ืองของผู้บริหาร (Succession Plan) 

6. จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้
ให้ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

7. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่างจริงจงั 
รวมถึงได้จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ การติดตาม การ
ประเมินผล ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือ
เป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทกุคน ได้
ยึดมัน่ปฏิบตัิ ด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรม 
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8. ก าหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานน าข้อมูล
ภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
ก าหนดให้มีการรายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทัง้มีการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และก าหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ท่ีได้รับทราบข้อมลู
ภายใน ให้ข้อมลูดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก 

9. จัดให้มีระบบการควบคุมการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทัง้ยงัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบท่ีส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

10. ก าหนดนโยบายท่ีจะบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ี มีผลกระทบต่อบริษัทอย่าง
ระมัดระวงัและมีประสิทธิภาพ ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปล่ียนแปลง
ไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นโยบายในการบริหารความเส่ียง
ดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเส่ียง โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีคอยดแูล และติดตามการด าเนินงานตาม
แผนท่ีวางไว้ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์การ
ตอบสนองต่อความเส่ียงในแต่ละระดบั ซึ่งได้แก่ การหลีกเล่ียง การลด การโอนให้
ผู้ อ่ืน และการยอมรับความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทางเลือก
ท่ีมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด และมีประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยเลือกจัดการกับความ
เส่ียงระดบัสงูท่ีอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าของผู้ถือหุ้น เป็นล าดบัแรก  
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11. ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงไว้ในรายงานประจ าปี 

12. จดัให้มีช่องทางส าหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส 
หรือผู้มีสว่นได้เสีย สามารถสง่ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ หรือ
ในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าผดิหรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัแย้ง
กบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

13. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือ
ควบคมุการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์  และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

14. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือ
พิจารณากิจการทั่วไปของบริษัทฯ และเป็นการประชุมเต็มคณะท่ีสุดเท่าท่ีจะ
สามารถกระท าได้ 

15. พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั รวมทัง้การแต่งตัง้กรรมการอสิระท่ี
มิได้มีการเก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจ า มีความเป็นอสิระจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ในการใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้เกิดแก่ผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุรายย่อย และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

16. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

17. พิจารณาลงมติอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย และงบลงทุนในเคร่ืองจักร อุปกรณ์
ต่างๆ ของแต่ละปี อีกทัง้ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณท่ี
อนุมัติไปแล้ว และพิจารณาอนุมัติในกรณี ท่ีบริษัทฯ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบประมาณท่ีอนุมตัิแล้ว เกินวงเงิน 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและการซือ้อสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการทกุกรณี 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอ านาจให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และ
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิก การแต่งตัง้หรือการมอบอ านาจ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจดังกล่าวต้องไม่เป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผู้รับมอบอ านาจ
หรือผู้รับมอบอ านาจช่วง สามารถอนุมตัิการเข้าท ารายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด) กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการก ากับดูแลการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมั่นว่า
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ด าเนินไปในลักษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมัดระวงัและรอบคอบ โดย
ค านึ งถึ งประโยชน์สูงสุดของบ ริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ เสียทุก ฝ่าย 
คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอสิระ และอทุิศเวลาเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
ความรับผดิชอบอย่างเต็มท่ี 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการของบริษัทจะท าหน้าท่ีเพิ่มเติมจากกรรมการท่านอ่ืน ดงันี ้

1. เรียกประชมุโดยร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และก าหนดวาระการประชมุ
คณะกรรมการ และการประชมุผู้ถือหุ้น 

2. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ และในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้การ
พิจารณาและลงนามในมติท่ีประชมุ 

3. เป็นผู้ออกเสียงชีข้าดถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัในท่ีประชมุคณะกรรมการและในท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้น 
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การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการจะมีการก าหนดขึน้เป็นการล่วงหน้า และจะแจ้งให้กรรมการ
แต่ละคนทราบถึงก าหนดการประชุมดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารควรร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ือง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเร่ืองส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิด
โอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการ
ประชุม และพิจารณาค าขอของกรรมการ ท่ีจะบรรจุเร่ืองอ่ืนท่ีส าคัญเป็นวาระการพิจารณาใน
การประชมุครัง้ต่อไป ต่อไป กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 
วนัท าการก่อนการประชุม เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตดัสินใจอย่างถกูต้อง
ในเร่ืองต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย 
โดยมีองค์ประชมุ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดท่ีได้จัดให้มีขึน้ในรอบปี โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวันประชุมและวาระการประชุมประจ าล่วงหน้าตลอดทัง้ปี 
เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุได้ทกุครัง้ ซึง่ในการประชมุแต่ละครัง้ ทางฝ่าย
บริหารได้จดัเตรียมข้อมลูและรายละเอียดเพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และ
ในระหว่างประชุม ประธานในท่ีประชมุได้ให้เวลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่าง
รอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองเพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัสนบัสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ข้อมลู หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
รวมถึงสามารถเข้าถึง และขอสารสนเทศ ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จาก
ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย หรืออาจขอ
ความเห็นท่ีเป็นอสิระจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ นอกจากนีย้งัมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ 
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เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุกนัเองกบัผู้จดัการตรวจสอบภายใน เพ่ือติดตาม
และวางแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย เช่นกัน  ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือของผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปีท่ีผู้สอบบญัชีได้สอบ
ทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงินก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกนั
หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการก ากบัดูแลและตรวจสอบ
ภายใน  
 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ และประเมินผลงานเป็นรายบุคคล เพ่ือให้การประเมินผล
สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการโดยสม ่าเสมอ และให้มี
บรรทัดฐานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑ์ และท าการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ เปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปีละ 
1 ครัง้ 
 
การประเมนิผลการปฏติบัตงิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบิตงานของตนเอง และการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานโดยกรรมการท่านอ่ืน ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ ประเมินผลงานเป็นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้   เพ่ือให้การประเมินผลสาม ารถสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการโดยสม ่าเสมอ และให้มีบรรทัดฐานการ
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ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑ์ และท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยมี
ประธานกรรมการเป็นผู้รับผดิชอบด าเนินการ เปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปีละ 1 ครัง้ 
 
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพ่ือใช้ประเมินการท างานของ

คณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหวัข้อต่างๆ ดงันี ้
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

 
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพ่ือใช้ประเมินการท างาน

ของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมของ
องค์คณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหวัข้อต่างๆ ดงันี ้
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุย่อย 
2) การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย  

 
3. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพ่ือใช้ประเมินการท าหน้าท่ี

อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อยชดุย่อย 
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4. การประเมินของกรรมการและกรรมการชดุย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพ่ือใช้ประเมินการท า
หน้าท่ีอย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชดุย่อยรายบคุคลโดยกรรมการ
ท่านอ่ืนเป็นคนประเมิน 
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อยชดุย่อย 

 
การประเมนิผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยใช้แบบประเมินผลท่ี
ครอบคลมุหวัข้อต่างๆ ดงันี:้ 
หมวดท่ี 1 ความคืบหน้าของการวางแผน 
หมวดท่ี 2 การวดัผลการปฏิบตัิงาน 

1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
4) การวางแผนและการปฏิบตัิทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงานและสมัพนัธ์กบับคุคลากร 
8) การสืบทอดต าแหน่ง 
9) ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10) คณุลกัษณะสว่นตวั 

หมวดท่ี 3 การพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 
 
 



 

คู่มือกรรมการ   Page 13 of 31 

 

 
ส่วนที่ 2  คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ื อให้การปฏิบัติห น้ า ท่ีของคณะกรรมการมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล 
คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยศึกษาและกลัน่กรองการด าเนินงานตาม
ความจ าเป็น ในปัจจุบันบริษัท มีคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองรวม 4 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ เป็นดงัต่อไปนี ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีความ
เป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้มีประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย บญัชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้อง
เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างน้อยท่ีสุดหนึ่งท่าน  ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ 

แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนและเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก

ท่ีมีความเป็นอิสระ  มีคุณสมบัติเป็นท่ียอมรับเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบญัชีของ

บริษัทโดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

ส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่า

รายการดงักลา่วสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงันี ้

ก.     ความเห็นเก่ียวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการ

เงินของบริษัทฯ 

ข.   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ค.    ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

ง.   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ.  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ.  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละท่าน 
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ช.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบ

พฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการบริษัท ผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่รับผดิชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผดิตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชี

ทราบภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบตัิงาน งบประมาณ และ

อตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9. ทบทวน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

10. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่าย

จดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ 

11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความ

เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบ 

12. สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

13. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสีย และบคุคลทัว่ไป 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 ท่าน  คัดเลือกจากกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวฒุ ิในสายงาน
ต่างๆ ประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาสรรหาและอนมุตัิบคุคลเพ่ือเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารของบริษัทฯ 

2. พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารโดยค านึงถึงความสมเหตสุมผล 

3. พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนกังาน
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียง
จ านวน 5 ท่าน โดยบริษัทฯ คดัเลือกจากผู้ระดบับริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  โดยมีกรรมการบริษัทฯเป็นท่ีปรึกษา  ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระในการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือตอบสนองความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงจะด าเนินการดงันี ้

1. ดแูลและอนุมตัิการบริหารความเส่ียง การปฏิบตัิตามนโยบาย และขัน้ตอนของ
การควบคมุภายในบริษัท  

2. ดูแลการออกแบบและการด าเนินการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม
ภายใน (รวมถึงการรายงานระบบการตรวจสอบภายใน) ร่วมกับกระบวนการ
และระบบทางธุรกิจท่ีมีอยู่  

3. จดัท ารายงานส าหรับการบริหารจดัการ ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใน
ด้านประสทิธิภาพของการจดัการของความเส่ียงทางธุรกิจ และเปิดเผยรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท   

4. จดัท านโยบายส าหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจดัการ
ความเส่ียง การประเมินประสิทธิภาพของระบบเหล่านัน้ เพ่ือลดความเส่ียงท่ี
อาจสง่ผลกระทบ ต่อธุรกิจของบริษัท ฯ  

5. ก ากบัดูแลระบบภายในเพ่ือประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัท และ
ประเมินนโยบายดงักลา่วด้วย  

6. อนุมตัินโยบาย และแจ้งให้พนกังานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของพนกังาน 
ท่ีพึงปฏิบตัิต่อ คู่ค้า ลกูค้า และผู้รับเหมา รวมถึงให้ความเคารพในสทิธิของพวก
เขาเหล่านัน้ แจ้งพนักงานทราบถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตนให้
สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเส่ียงของธุรกิจด้วย  

7. อนมุตัิและจดัท ารายงานสรุปผล การก ากบัดแูลความเส่ียงและการบริหารความ
เส่ียงทาง 
ธุรกิจ ของบริษัท เพ่ือเปิดเผยแก่คนทัว่ไป 

8. น าไปรวมในรายงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียง ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงได้ก าหนดไว้ 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการก ากบัดูแลกิจการจ านวน 5 
ท่าน บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ  โดยมีกรรมการบริษัทฯเป็นท่ีปรึกษา  ประธาน
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและกรรมการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีวาระในการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
3. ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดีอย่าง

สม ่าเสมอ 
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

พร้อม 
ความเห็น แนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
ตามความเป็นและเหมาะสม และรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัท
ฯ รับทราบ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการ
แต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 3 กรรมการอิสระ 

นิยามและคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนและมี
ความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษัทและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุกลา่วคือ กรรมการอิสระ
ต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระ  

บริษัทฯ คดัเลือกกรรมการอสิระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามพระราชบญัญตัิมหาชน
จ ากัด  พ .ศ . 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถึง
ประกาศข้อบงัคับ และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านต้องด ารง
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท  

บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีกรรมการอสิระอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี  ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี

ย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ี 
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กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ

ผู้บริหาร กรรมการรายอ่ืน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ

ขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ี

มีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขอ

อนญุาตต่อส านกังานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่วข้างต้น รวมถึงการท ารายการ

ทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับ หรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้อง

ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ

ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้

ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ใน

ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มี

อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ

ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ น

เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของบริษัท 
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ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 
ได้ 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้
บริษัทฯ ได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วชิาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่า
ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้นหนงัสือ
นดัประชมุผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดงักลา่วมี
คณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดงักลา่วเป็น
กรรมการอสิระ 

เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5 และ 6 ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความวา่ บุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากส านกังานสอบบญัชี หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบ
บญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวชิาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

หมายเหตุ: บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระตาม
ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้กรรมการตามคุณสมบัติท่ีระบุไว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท โดยท่ีกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลท่ีไม่ขดัต่อข้อก าหนดใดๆ ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการและการบริหารธุรกิจ มีความซ่ือสตัย์สุจริต และมีความพร้อมใน
การบริหารงานในหน้าท่ีของตน การคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
มาจากมติของคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

 
การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยกรรมการ
แต่ละท่านต้องด ารงต าแหน่งในบริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท 

ข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ี
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็น
ผู้ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด  



 

คู่มือกรรมการ   Page 24 of 31 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับ
สว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ 
ให้ใช้วธีิจบัฉลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดย
ไม่ได้จ ากดัจ านวนครัง้ 

 
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านท่ีมีความ

เป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้มีประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย บญัชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างน้อยท่ีสดุหนึ่งท่าน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ในการ
ดูแลให้บริษัทมีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีในการให้วิสยัทัศน์ 
และให้ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายในของบริษัท
ฯ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ มี
คุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ทัง้นี  ้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

 
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทฯ คดัเลือกคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จากกรรมการท่ีมีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์  และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทรงคณุวฒุ ิในสายงานต่างๆ 
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การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ โดยมีกรรมการบริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษา 
 

การสรรหาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ โดยมีกรรมการบริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษา 
 

การสรรหาผู้บริหาร 
ส าหรับการคดัเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อ านาจประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้คดัเลือกบคุคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคณุวฒุิท่ี
เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ 

 
การพ้นต าแหน่งกรรมการ 

การพ้นต าแหน่งของกรรมการตามเง่ือนไขต่อไปนี ้
1. การพ้นจากต าแหน่งโดยวาระ 

ก. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัราถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

ข. กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วธีิจบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

2. ตาย 
3. ลาออก โดยกรรมการต้องย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลนับแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถึงบริษัท 
4. ขาดคณุสมบตัิหรือมีคณุสมบตัิต้องห้ามตามกฏหมายก าหนด  
5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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6. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ และมีสิทธออกสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง 
 

ส่วนที่ 5 จริยธรรมของกรรมการบริษัท 
 
 บริษัทฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบตัิหน้าท่ี
ภายใต้กรอบจริยธรรม ด ารงตน หรือ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสีย 
ดงันี ้
 
การปฏบิัตติามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคับ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทดงันี ้
ก. กรรมการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ข. กรรมการ ต้องไม่หลีกเล่ียงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

ค. กรรมการ จะต้องให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษัทฯก าหนด
ขึน้  

2. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่ีมี
สว่นได้เสียท่านนัน้ ต้องออกจากห้องประชมุและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณา
ตดัสนิใจในเร่ืองดงักลา่ว 

3. หลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสทิธิภาพ ดงันี ้
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ก. ไม่น าข้อมลูท่ีได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้ อ่ืน
โดยมิชอบ 

ข. ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของ
องค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าท่ีขององค์กรไปแล้ว 

ค. ไม่หาประโยชน์สว่นตวั จากการเป็นกรรมการ 
ง. ไม่สร้างข้อผกูมดัท่ีอาจขดัแย้งกบัหน้าท่ีของตนในภายหลงั 
จ. ไม่รับสิง่ของ หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ขององค์กร 

4. รักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีสว่นได้เสีย ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

5. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ืองการปฏิบตัิเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
พนกังาน พ.ศ.2547 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ แสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ ดงัต่อไปนี ้
ก. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

ข. ในกรณีท่ีกรรมการ ไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน การด ารงต าแหน่ง
นัน้ต้องไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ  

ค. ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of 
Interest) ระหว่างผู้ ถือหุ้ นกรรมการ และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งอ่ืน ซึ่งใช้เป็น
แนวปฏิบตัิอย่างชัดเจนและเช่ือมั่นได้ว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จดัให้
มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันกับ
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ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือก ากบัดูแลกิจการ บุคคลท่ีด าเนินการใด ๆ ซึ่งมี
ส่วนได้เสียกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมี
หน้าท่ีในการรายงานการมีสว่นได้เสีย ดงันี ้

-   กรรมการจะต้องมีหน้าท่ีรายงานการมีสว่นได้เสีย กรณีท่ีมีรายการเกิดขึน้ และ
เพ่ือมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้ผู้ตรวจ
สอบภายในมีหน้าท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดย
รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลรับทราบทุกไตรมาส เพ่ือให้สอดคล้องมีนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารในระดบัจดัการทุกคน
และพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้
เสีย และ/หรือรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมอบหมาย
ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีส ารวจและรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลรับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

-   กรรมการ ท่ีมีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบตัิ และก าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์  ต่ อ
คณะกรรมการเป็นประจ าเพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่มีสว่นได้เสียกบัการ
บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการรายงานข้อมลูของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัทกุไตรมาส และตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้า
ไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้ นในกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯกรรมการท่ี
เก่ียวข้องจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
2. การใช้ข้อมูลภายใน 

ก. ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ในการหาประโยชน์สว่นตน เพ่ือ
ผู้ อ่ืน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัท และ/หรือ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
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ข. ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้
ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

ค. ห้ามใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
ง. ห้ามใช้ข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้อ้างองิต่อบคุคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชน์สว่นตวั 
จ. ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่
แข่งขนัแม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทฯไปแล้ว 

 
ส่วนที่ 6 การก ากับดูแลการด าเนินงานในเร่ืองอื่น 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าให้สามารถควบคมุดูแล
การจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทนุของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ ได้แต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย
อย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารท่ี
บริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ท่ีกรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
ฯ โดยก ากบัดแูลด้านการจดัซือ้ จดัจ้าง รวมถึงการอนมุตัิจ่ายเงินของบริษัทย่อย 
โดยยึดแนวทางปฎิบตัิเช่นเดียวกบับริษัทฯ ทกุประการ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไป
ตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผย
ข้อมลูการท ารายการระหวา่งบริษัทย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง และรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องมาบังคับใช้ โดยยึด
แนวทางปฎิบตัิเช่นเดียวกบับริษัทฯ ทกุประการ 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมลูภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับ
ทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั อนัจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ก่อนท่ี
ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระนัน้ต่อบคุคล
อ่ืน 

บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์  และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพ ย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัิดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดและจดัสง่รายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
เกิดรายงานซือ้ขายในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารได้ด าเนินการรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั ในกรณีท่ี
มีข่าวสารใดๆ ทัง้ท่ีเป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชีแ้จงต่อ ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ลงทุน ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในทนัที ทัง้นี ้เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสมัมนา
ในหลกัสูตรต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือช่วยให้
กรรมการสามารถท าหน้าท่ีและก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูล
ของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจดัให้มี
การแนะน าลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบ
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ต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการ และจะจดัให้กรรมการใหม่เข้าเย่ียมชม
กิจการด้วย 
 
การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ในต าแหน่งท่ีส าคญัในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการทุกสายงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษัทฯมีผู้บริหารท่ีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัคดัสรรพนกังานท่ี มี
ศกัยภาพ เพ่ือพฒันาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และเป็นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ป้องกนั
ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต เพ่ือรักษาความเช่ือมั่นให้กับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน 
ตลอดจนพนกังาน 

 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ี

พิจารณา ก าหนดหลกัเกณฑ์ และแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมทัง้ให้
บริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี 
 


