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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance Policy) 

 

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

 

(ฉบับปรับปรุงป 2562) 

 

 

บริษัทฯ ไดมีการทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับหลักการกํากับดูแล          

กิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติปรับปรุงเพ่ิมเติมในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562  
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หลักการและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรม จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

กํากับดูแลกิจการและบริหารจัดการท่ีดี ท่ีจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดย

มุงเนนการสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมในระยะยาวใหแกบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนได

เสียทุกฝาย บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน  

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีป 

2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (CG Code) มาปรับใชตามความเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 

นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ด ี

1. สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ โดยจะไมกระทํา

การใดๆ ท่ีเปนการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรม รวมถึง

สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ 

ท้ังท่ีเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบัน เชน การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงใน

กําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม        

ผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ เชน การ

จัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน เปนตน 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานขางตนแลว บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินการในเรื่องท่ีเปนการสงเสริม และอํานวยความ

สะดวกในการใชสิทธิและเขารวมประชุมของผูถือหุน ดังน้ี 

1.1  การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตสิ้นสุดรอบปบัญชี และ

หากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือ

เก่ียวของกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายท่ีใชบังคับท่ีตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุม

วิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป โดยจะกําหนด วัน เวลาการประชุม และสถานท่ี ซึ่งอํานวยความสะดวกตอผูถือหุน 

ก. กอนวันประชุมผูถือหุน  

1) บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังผูสอบบัญชีเขา

รวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน เพ่ือใหขอมูลแกผูถือหุนอยางเพียงพอหากมีการซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของ 
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2) บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานท่ี วัน และเวลา

ประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ อยางเพียงพอ เพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลา

ศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวาระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม                

ในหนังสือพิมพเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนวันประชุม  

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีเปนนักลงทุนสถาบัน และผูถือหุนท่ีถือหุนผานทางคัสโตเดียน 

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบรายช่ือ ขอมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพ่ือเขา

รวมการประชุมลวงหนา เพ่ือลดระยะเวลาและข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารในวันประชุมผูถือหุน 

ข. วันประชุมผูถือหุน  

1) บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน

ยอมมีสิทธิเขาประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดเจาหนาท่ีตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจสอบ

เอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมอยางเพียงพอ และใชระบบในการลงทะเบียนท่ีเหมาะสม เชน ระบบบารโคด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และไดมีการจัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะมาโดยไมตองเสยี

คาใชจาย  

2) ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงใหผูถือหุนทราบเก่ียวกับกฎเกณฑท่ีใชใน 

การประชุม รวมถึงวิธีการใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมท้ังการตั้งคําถามตอท่ีประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุม ท้ังน้ี ในระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสทิธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเหน็ และ

ตั้งคําถามในท่ีประชุมอยางอิสระ  

3) ประธานท่ีประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะไมเพ่ิมวาระ

การประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ

ประชุมกอนตัดสินใจ 

4) การดําเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดใหมีบุคลากรภายนอกท่ีเปนอิสระ เปนผูตรวจนับ หรือ

ตรวจสอบคะแนนเสยีงในท่ีประชุมผูถือหุน อาทิ ผูตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือผูถือหุนอาสาสมัคร 

หรือท่ีไดรับการคัดเลือกและเห็นชอบจากท่ีประชุม เปนตน  

5) ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมผูถือหุน ภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน            

ในระเบียบวาระท่ีอยูระหวางพิจารณา และยังไมไดลงมต ิ 

6) บริษัทฯ ไดระบุการมีสวนไดเสียพิเศษของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และในการประชุม      

ดังกลาว หากกรรมการทานใดมีสวนไดเสียพิเศษในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบ

กอนพิจารณาวาระน้ัน โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียพิเศษจะไมรวมประชุม และงดออกเสียงในวาระน้ันๆ  

ค. หลังวันประชุมผูถือหุน  

1) บริษัทฯ ทําการเปดเผยมติและผลการลงคะแนนเสียงของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนภายในวัน

ประชุม หรืออยางชาภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ          

ผานเว็บไซตของบริษัทฯ  
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2) จัดใหมีการจดรายงานการประชุมผูถือหุนใหครบถวน ถูกตอง และบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเหน็

ท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากน้ี บริษัทฯ จะนําสงรายงานการประชุมผูถือ

หุนไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย และ

เผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวในเว็บไซตของบริษัทฯ  

1.2 สิทธิในการไดรับเงินปนผล 

การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดแจงนโยบายการจายเงินปนผล เหตุผล และขอมูลประกอบการ

พิจารณาจายหรืองดจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดทราบ ท้ังในรายงานประจําป หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเว็บไซตของ

บริษัทฯ 

1.3 สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ีพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทน

กรรมการแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการแตละทาน ตลอดจนขอมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ท่ีมีขนาด

ใกลเคียงกัน และนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเปนประจําทุกป 

1.4 สิทธิในการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือกและกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผูสอบบัญชีท่ีนําเสนอเขารับการ

แตงตั้งอยางเพียงพอ เชน คุณสมบัติ ความเปนอิสระ ประสบการณ และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพ่ือประกอบการ         

พิจารณาของผูถือหุน  

 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ท้ังผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร ผูถือหุนท่ีไม

เปนผูบริหาร ผูถือหุนคนไทย ผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญ และผูถือหุนสวนนอย เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา 

คณะกรรมการและฝายจัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม โดยมีหลักการดังตอไปน้ี 

2.1  การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

เพ่ือสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยใชสิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปน

กรรมการลวงหนา ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขตามหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเปน

ประโยชนอยางแทจริง และคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และกําหนด

ในระเบียบวาระการประชุมตอไป ท้ังน้ี บริษัทฯ จะนําหลักเกณฑน้ี เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงขาวผานระบบ

ของตลาดหลักทรัพย 

 

 



 

  

    

 
 

4 

 

2.2 การมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมผูถือหุนแทน 

เพ่ือรักษาสิทธิใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขาประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  

ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดมีการระบุถึงเอกสาร และหลักฐานท่ีตองใชในการมอบฉันทะอยางชัดเจน ซึ่งผูถือหุน

สามารถมอบหมายใหตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน  

ในการประชุมผูถือหุนได โดยบริษัทฯ จะมีการแจงในหนังสือเชิญประชุมถึงรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบ

ฉันทะไดอยางนอย 1 ทาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบตาง ๆ (แบบ ก.  

แบบ ข. และแบบ ค.) พรอมท้ังรายละเอียด และข้ันตอนตางๆ บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

2.3 การมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูดูแลผูถือหุน  

กําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูดูแลผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจงขอ 

รองเรียนไปยังกรรมการอิสระได โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง หากเปน       

ขอรองเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการหาวิธีแกไขท่ีเหมาะสม หากเปนขอเสนอแนะ  

กรรมการอิสระจะทําการพิจารณาขอเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาวา เปนเรื่องท่ี

สําคัญท่ีมีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยางยิ่ง กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง 

ดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป  

2.4  การเขาถึงขอมูลบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไมเลือกปฏิบัติตอผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึงเปนพิเศษ โดยผูถือหุนมีสิทธิเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ซึ่ง 

เปดเผยตอผูถือหุน และประชาชนอยางเทาเทียมกันผานเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลขาวสารสาํคญั 

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศท่ีบริษัทฯ เปดเผยตามขอกําหนดตาง ๆ โดยภายหลังจากการเปดเผยตอ          

ตลาดหลักทรัพยแลว จะนําขอมูลเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดใหมีชองทางการ 

สื่อสารระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนในเว็บไซตบริษัทฯ และสามารถติดตอนักลงทุนสัมพันธตามเบอรโทรศัพท และ E-mail 

ระบุไวไดโดยตรง  

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชน ผูถือหุน ลูกคา คูแขง คูคา          

พนักงาน หรือเจาหน้ีตางๆ เปนตน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึง

สิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาว เพ่ือใหมั่นใจวา สิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรม ตลอดจน

คํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน การไมลวง

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และจะไมกระทํากํารใด ๆ ท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวน

ไดเสียเหลาน้ัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1  นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูถือหุน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการเจริญเตบิโตอยางตอเน่ืองในระยะยาว เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกผูถือหุน 

และดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และไมดําเนินการใดๆ ท่ีจะกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน รวมท้ังเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และสม่ําเสมอ 

โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
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1)  เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม  

2) ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน 

อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  

3) พัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม  

4)  รายงานสารสนเทศสําคัญท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุนท้ังสารสนเทศท่ี         

รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวของโดย      

ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัทฯ  

5) จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป  

6) ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูล 

อยางครบถวน  

7) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง          

ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบไมวาจะทางตรง หรือทางออม  

3.2  นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอลูกคา 

บริษัทฯ ตระหนักวา ความพอใจ และความเช่ือมั่นของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อันนําไปสูความสําเร็จของบริษัทฯ 

อยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ดําเนินธุรกิจอยางใสใจตอความปลอดภัยของผูบริโภค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

2) ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่น พัฒนาสินคาและบริการ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ิมคุณคาใหแกสินคา

และบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง พรอมกับการใหขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจอยาง       

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอเท็จจริง  

3) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรม

ท้ังสองฝาย และไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพ่ือ

ประโยชนตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ  

4) ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมสุจริตจากลูกคา ท้ังทางตรงและ

ทางออม  

5) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูกคาเปนการลวงหนา           

เพ่ือรวมกันทําแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย  

6) จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพ่ือใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัทฯ และคํารองเรียนพึงไดรับการเอา

ใจใสอยางเปนธรรม  
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3.3  นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอคูคา 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน ดังน้ี 

1)  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยางไมเอารัดเอาเปรียบ และจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคา โดยบริษัทฯ

จะปฏิบัติตอคูคาตามเง่ือนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงตามสัญญาท่ีทํารวมกันอยางเครงครัด บนพ้ืนฐานของการ

แขงขันท่ีเปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังสองฝาย  

2) บริษัทฯ มีเกณฑในการคัดเลือกคูคาท่ีมีการดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐาน         

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีกระบวนการคัดเลือกคูคาท่ี

โปรงใส เชน การเปรียบเทียบราคา และการพิจารณาถึงความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณสถานภาพทางการเงิน 

ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ และประวัติท่ีเก่ียวของกับการรองเรียนและดําเนินคดี  

3)  รักษาความลับของคูคา ไมนําไปใชเพ่ือประโยชนตนเองหรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ  

4)  สรางสัมพันธภาพ และความเขาใจท่ีดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนา และเพ่ิมคุณคาใหแก 

สินคาและบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน  

5)  ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ใหขอมูลท่ีถูกตอง ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบเจรจากับคูคาเปน

การลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย  

6) ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา

โดยทุจริต  

3.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอคูแขง 

บริษัทฯ สนับสนุน และสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม โดยประพฤติตามกรอบ

กติกาการแขงขันท่ีดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต เพ่ือทําลายคูแขง โดยมีแนวทางปฏิบัติตอคูแขง ดังน้ี 

1)  ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี  

2)  ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 

3) ไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือขอมูลจําเพาะของคูแขง โดยวิธีการอันมิชอบดวย

กฎหมาย หรือการละเมิดขอตกลงท่ีจะไมเปดเผยขอมูลของคูแขง ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืน  

4) สนับสนุนการรวมมอืกับคูแขงทางการคาท่ีเปนประโยชนของผูบริโภค ไมใชเปนไปเพ่ือการผูกขาดการ

จัดสรรรายไดและสวนแบงการตลาด การลดคุณภาพของสินคาและบริการ การกําหนดราคาสินคาและบริการ อันจะ

กอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคในภาพรวม 

3.5 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานการแขงขันท่ีไมเปนธรรม และปองกันการผูกขาดทางการคา 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจการคาอยางปนธรรม และเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดใหมีนโยบายตอตาน        

การแขงขันท่ีไมเปนธรรมข้ึน เพ่ือปองกันการผูกขาด และสงเสริมการแขงขันทางการคา โดยสอดคลองกับกฎหมาย โดย         

กําหนดแนวปฏิบัติใหผูบริหาร และพนักงานจะตองตระหนักรู และปฏิบัติตามเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายปองกันการ           

ผูกขาดทางการคา ดังน้ี 
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1)  ในการพิจารณากําหนดราคาสินคาหรือบริการของบริษัทฯ จะตองแนใจวา ราคาท่ีกําหนดน้ันไม             

ต่ํากวาราคาตลาดจนเกินสมควร หรือต่ํากวาตนทุนของบริษัทฯ จนเขาขายเปนการกําหนดราคา เพ่ือกําจัดคูแขงรายอ่ืน

ออกจากตลาด 

2) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ อันมีลักษณะเปนการตกลงรวมกันระหวางผูประกอบการท่ีเปนคูแขงขันทาง

ธุรกิจซึ่งเปนการตกลงกันเพ่ือสรางอํานาจผกูขาดหรอืจํากัดการแขงขันในตลาด เชน การกําหนดราคารวมกัน (Price fixing) 

การรวมมือกันกําหนดราคาประมูล (Bid rigging) หรือการตกลงแบงสวนแบงทางการตลาด เปนตน 

3) ในการควบรวมธุรกิจตองพิจารณา และตรวจสอบใหแนใจวา จะไมกอใหเกิดการผูกขาดในตลาด หรือ

สรางความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

4) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปนธรรม (Unfair trade practice) หรือพฤติกรรมการใชอํานาจ

ตอรองทางการคาเพ่ือกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนการจํากัดโอกาส หรือทางเลือกของคูคา หรือพฤติกรรมการใชอํานาจเหนือ   

ตลาด เชน การเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบธุรกิจ 

5) สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทฯ ตองทําการคากับ

บริษัทฯ เทาน้ัน 

3.6  นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอเจาหนี้รวมถึงเจาหนี้คํ้าประกัน 

บริษัทฯ เนนการกําหนดกลยุทธในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพคลอง เพ่ือการชําระหน้ีแกเจาหน้ีตรงตาม

ระยะเวลา ตลอดจนสรางความเช่ือมั่นใหแกเจาหน้ีและเจาหน้ีค้ําประกัน โดยเนนท่ีความสุจริต และยึดมั่นตามเง่ือนไขและ

สัญญาท่ีทําไวอยางเครงครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติตอดังน้ี 

1)  ปฏิบัติตอเจาหน้ีทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม  

2)  ปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงกันอยางเครงครัด  

3)  เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง และตรงเวลา 

4) จัดทําสัญญาท่ีเปนธรรมและปฏิบัติตามขอตกลงท่ีมีตอกัน นอกจากน้ี บริษัทฯ กําหนดใหมีการชําระ

เงินคืนครบถวนตามเวลา และมีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญา (ถามี) 

5) ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไวได บริษัทฯ จะแจงใหเจาหน้ีทราบโดยเร็วเพ่ือ

รวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันความเสียหาย 

6) กําหนดกลยุทธในการบริหารเงินทุนเพ่ือความมั่นคงและแข็งแกรง เพ่ือปองกันไมใหบริษัทฯ อยูในฐานะ

ท่ียากลําบากในการชําระหน้ีคืนแกเจาหน้ี อีกท้ัง มีการบริหารสภาพคลองเพ่ือเตรียมพรอมในการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีของ

บริษัทฯ อยางทันทวงที และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอพนักงาน 

พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาและสําคัญอยางยิ่งตอบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนองคกรใหเติบโตไปขางหนา 

บริษัทฯ จึงมีการกําหนดนนโยบายท่ีปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรมท้ังในดานการกําหนดผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม การจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน รวมไปถึงการ

พัฒนาความรู และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติตอพนักงานดังน้ี 
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1) ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน ตลอดจนไม

เปดเผย หรือสงผานขอมูล หรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอก หรือผูท่ีไมเก่ียวของ  

2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

3) สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เช้ือชาติ 

ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอ่ืนใด ท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับการทํางาน  

4) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรมแลกเปลี่ยนความรูเ พ่ือพัฒนาความรูความสามารถของ                   

บุคลกรอยางท่ัวถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน ตลอดจน    

การอบรมใหความรูเพ่ิมเติมกับพนักงานในทุกดาน โดยสอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา วิสัยทัศน พันธกิจ และ กลยุทธ

ของบริษัทฯ เปนประจําทุกป เชน การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน การใหความสําคัญในดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

นอกจากน้ัน ยังมีการกําหนดใหมีการอบรม ประชาสัมพันธใหความรู เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ

การตอตานคอรรัปชันกับพนักงานทุกทานทราบ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

5) สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ และรับฟง

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน และเสมอภาค  

6) ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และ

ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว 

เชน การใหโบนัสประจําป และการปรับผลตอบแทนตามตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมแนนอน (KPIs)  

7) จัดใหมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ         

แบบกลุม การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน  

8) เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขเก่ียวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอ         

ตางๆ จะไดรับการพิจารณา และกําหนดวิธีการแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการ

ทํางานรวมกัน  

9) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม  

10) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมการทํางาน โดย

คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพ่ือเปนการสงเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เชน การตรวจสอบ

ความสะอาดของจุดบริการนํ้าดื่ม และการดูแลเปลี่ยนแผนกรองอากาศ เปนตน 

3.8 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน 

บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวา พนักงานเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการประสบความสาํเร็จของบริษัทฯ และมุงมั่นในการ

ดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย  

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอันตรายเน่ืองจากการ

ทํางาน ท้ังดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน ซึ่งถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

พนักงานทุกคนท่ีจะตองใหความรวมมือในการตรวจตรา และเฝาระวังสภาพแวดลอมในการทํางานใหอยูในสภาพท่ี

ปลอดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
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1) ปฏิบัติตามมาตรฐานเพ่ือกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพ และสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรบั

พนักงานทุกคน  

2)  บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดลอมใหปลอดภัยโดยสม่ําเสมอ  

3)  พนักงานทุกคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสินของบริษัทฯ 

เปนสําคัญตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

4)  พนักงานทุกคนตองดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน  

5) พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางาน สถานท่ีทํางาน และ

สภาพแวดลอมของบรษัิทฯ ใหดีข้ึนได  

6)  บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในดานความปลอดภัยตางๆ ท่ีจะชวยกระตุน

จิตสํานึกของพนักงาน เชน การอบรม จูงใจ การประชาสัมพันธดานความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดี เปนตน  

7)  สงเสริมใหความรูเก่ียวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและ             

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม  

8)  ผูบังคับบัญชาทุกระดับ จะตองทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดี และจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีท่ี

ปลอดภัย  

3.9  นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน เพ่ือธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมท่ีดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ไมดําเนินธุรกิจท่ีทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยูรวมในชุมชน และสังคม  

2) ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข้ึนในบริษัทฯ และพนักงานทุก

ระดับอยางตอเน่ือง  

3) กําหนดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนและสังคมอันเน่ืองมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  

4) สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน  

5) รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน  

6) ใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดสาธารณประโยชน  

7) สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานของความถูกตอง 

โปรงใส และเปนธรรม  
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3.10 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมให

ผูบริหารและพนักงานทุกคนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดดําเนินงานตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางเครงครัดตามมาตรฐานสากล เชน ISO และ 

OHSAS โดยผลการดําเนินงาน และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยตางๆ จะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ

และไดรับการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภัยฯ อยางสม่ําเสมอ และจัดสงผลการตรวจวัดตางๆ ไปยังหนวยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม

และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1)  ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ  

2)  สรางวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบ        

ในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เชน ลดการใชกระดาษในกระบวนการทํางาน 

รณรงคการใชกระดาษสองหนา ปด/เปดไฟฟาและแอรเปนเวลา และรณรงคใหพนักงานใชนํ้าอยางประหยัด เปนตน  

3)  สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม  

4)  สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มาตรการบําบัดและ

ฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแล และปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

5)  การคัดเลือกคูคาท่ีดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

3.11 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

บริษัทฯ เคารพทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืนและจะนํามาใชตอเมื่อไดรับสิทธ์ิในการใชงานเทาน้ัน โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1) บริษัทฯ จะตองไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน  

2)  ใหพนักงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และติดตั้งให ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตองตามกฎหมาย และหามมิใหทําการติดตั้ง หรือดาวนโหลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธ์ิไมถูกตอง

ตามกฎหมาย โดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาท่ีกํากับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรอย่ํางสม่ําเสมอ และอาจ

กําหนดใหอยูในแผนงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว 

3) พนักงานทุกคน มีหนาท่ีปกปองและรักษาความลับอันเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาของบบริษัทฯ        

เพ่ือไมใหขอมูลเหลาน้ันรั่วไหล และตองไมนําทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว

หรือบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

4) สงเสริมใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับขอกําหนดของกฎหมาย และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
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3.12  นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมาย

ภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน โดย     

มุงยกระดบัมาตรฐานการปฏิบัติใหสูงกวาขอกําหนดตามกฎหมาย 

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการ

ลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child 

Labor) และมีการกําหนดช่ัวโมงการทํางานตามกฎหมายแรงงาน ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

ดวยความเปนธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว 

ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน

ภายในบริษัทฯ และสงเสริมใหบริษัทยอย ผูรวมทุน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน         

ตามมาตรฐานสากล คุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ กรณีท่ีมีความจําเปนตองชดเชยคาเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยใหไมต่ํากวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

3.13  นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอหนวยงานภาครัฐ 

บริษัทฯ สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบจากภาครัฐอยางเครงครัดครบถวน และตองไมกระทําการใดๆ         

ท่ีอาจจูงใจใหพนักงานในหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินการท่ีไมถูกตองเหมาะสม รวมถึงใหความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐ ท้ังทางดานวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน     

ตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ   

3.14  นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานภาษีอากร 

เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการดานภาษีอากรอยางถูกตอง ลดความเสี่ยงทางภาษีในการทําธุรกรรมตางๆ  

สรางโอกาสจากการกําหนดกลยุทธการวางแผนภาษีอากรใหเกิดประโยชนทางภาษีสูงสดุ และสงเสริมการสรางการเติบโต

อยางยั่งยืน บริษัทฯ กําหนดนโยบายดานภาษีดังตอไปน้ี  

1) บริหารจัดการใหมีการชําระภาษีอากรอยางถูกตองตามกฏหมายท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ี

บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ  

2) บริหารจัดการใหมีการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยถูกตองตามกฎหมาย            

ซึ่งคํานึงถึงการใชโครงสรางภาษีท่ีถูกตอง และไมกอใหเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีอากร  

3) นําสงภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และตองบริหารจัดการชําระเงินหรือขอคืนเงินภาษีอากรให

เกิดสภาพคลองสูงสุดแกองคกร   

4) ประสานงานดานภาษีและใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ   

5) วิเคราะหและวางแผนภาษีใหเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีโครงการลงทุนขนาดใหญ หรือธุรกรรม

พิเศษ เชน การซื้อหรือการควบรวมกิจการ ธุรกรรมรูปแบบใหมท่ีมีมูลคาท่ีเปนสาระสําคัญ 

6) พิจารณาวาจางท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษีเฉพาะดานอยางเหมาะสมและตามความจําเปน 
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ มีนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน โดยกําหนด          

ขอปฏิบัติในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีถูกตอง

ครบถวน เพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และบุคคลท่ัวไป 

คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล และ

ความโปรงใสอยางเครงครัด เมื่อกรรมการหรือผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนใหมีการรายงานขอมูล                 

ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี กรรมการและผูบริหารตองรายงานการถือครองหลักทรัพย และนําสงรายงานการมีสวนไดเสียของตน

และผูเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวากรรมการ ผูบริหาร สามารถบริหารและดําเนินกิจการดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต มีความชัดเจน โปรงใส และมีสวนชวยใหผูถือหุน ตลอดจนผูลงทุนท่ัวไปเกิดความเช่ือมั่นในผูบริหารของ

บริษัทฯ 

4.1 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ         

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีมีความถูกตองครบถวน โปรงใส สม่ําเสมอ ทันเวลา และ

ท่ัวถึง ผานชองทางตางๆ มาโดยตลอด โดยมอบหมายใหผูมีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เปน

อยางดีทําหนาท่ีเปนนักลงทุนสัมพันธ  

ท้ังน้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน หรือผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีเปน           

ผูสื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยท้ังในและตางประเทศ นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูล

และสารสนเทศตางๆ ผานระบบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว ไดจัดใหมีการ

นําเสนอขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการ และตอบขอซักถามตางๆ ใหแกนักลงทุน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีมี

สวนเก่ียวของกับกิจกรรมของบริษัทฯ ไดรับรูขอมูลท่ีเปนปจจุบันอยางเทาเทียมกัน 

4.2 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือความโปรงใส และปองกัน 

การแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทฯ ไดกําหนด

นโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ดังน้ี   

1) ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินท่ีเปน

ระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองจัดทํา และสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ                 

ตามกฎหมาย ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

2) กําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน        

ท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา แจงการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ

บริษัทฯ มายังเลขานุการบริษัทดวย ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีกรรมการสงรายงานดังกลาวใหแกสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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3) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปน  

ระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผล  

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซื้อขายหลกัทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนท่ีจะเผยแพรงบการเงิน 

หรือเผยแพรเก่ียวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดย

บริษัทฯ จะแจงใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินท่ีเปนระดับ

ผูจัดการฝาย ข้ึนไปหรือเทียบเทา และพนักงานท่ีเก่ียวของ งดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนเวลาอยางนอย 30 วัน

ลวงหนากอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และรอคอยอยางนอย 24 ช่ัวโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแก

สาธารณชนแลว รวมท้ังหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอ่ืน   

กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปน

หนังสือ หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความรายแรงของความผิดน้ันๆ  

4.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจงเบาะแสการทําผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุมครองผูแจง

เบาะแส 

บริษัทฯ มุงมั่นท่ีรักษาแนวทางการปฏิบัติขององคกรท่ีมีมาตรฐาน และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดชองทางสําหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัททาง

ไปรษณีย หรืออีเมล เพ่ือใหเกิดชองทางการแจงขอมูลและคําแนะนําตางๆ เพ่ือสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตาม

กระบวนการสําหรับการรองเรียน แจงเบาะแส ท่ีเก่ียวของกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร และพนักงาน โดยบริษัทฯ จะรักษา

ขอมูลท่ีไดจากรายงานดังกลาวไวเปนความลับ และผูรายงานจะไดรับความคุมครองจากบริษัทฯ 

ก) ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายน้ี จัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปดเผยขอมูลท่ีแสดงถึงการกระทําท่ี     

ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เชน 

-  การคอรรัปชัน  

-  การฉอโกง การยักยอกทรัพย ลักทรัพย  

-  การกระทําทุจริตเพ่ือประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน  

-  การกระทําท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย หรือตอสิ่งแวดลอม  

-  การกระทําโดยเจตนาใหบริษัทฯ เกิดความเสียหาย หรือเสียประโยชน  

-  การฝาฝนจรยิธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางชัดเจน  

- การดําเนินการอันควรสงสัยเก่ียวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ 

-  การสนับสนุนการกระทําฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปด หรือ           

การชวยเหลือปกปดการกระทําดังกลาว  

ข) การดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน 

การรวบรวมขอเท็จจริง : กรรมการอิสระจะแตงตั้งมอบหมายคณะทํางานใหดําเนินการรวบรวมเรื่อง

รองเรียน 
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การประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล : คณะทํางานท่ีไดรับการมอบหมายประมวลผล และกลัน่กรองขอมลู 

เพ่ือพิจารณาข้ันตอน และเสนอวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมในแตละเรื่อง 

มาตรการดําเนินการ : คณะทํางานท่ีไดรับมอบหมายนําเสนอมาตรการดําเนินการระงับการฝาฝนหรือ           

ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหกับผูท่ีไดรับ

ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายโดยรวมท้ังหมด 

การรายงานผล : ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ        

กรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานตอคณะกรรมการบรษัิท และรายงานผลใหผูรองเรียนทราบ หากผูรองเรียน

เปดเผยตนเอง 

ค) มาตรการคุมครองผูรองเรียนและผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบ 

 ผูรองเรียนหรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบจะไดรับความคุมครองตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

1) ผูรองเรียนหรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได

หากเห็นวาการเปดเผยน้ัน จะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ 

2) กรณีผูรองเรียนเปดเผยตนเอง บริษัทฯ จะรายงานความคืบหนาและช้ีแจงขอเท็จจริงใหผูรองเรียน

ทราบ 

3) ผูรองเรียนหรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทฯ จะไมเปดเผยช่ือ-สกุล ท่ีอยู ภาพ

หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตัวผูแจงได 

4) ผูรับขอรองเรียนและผูท่ีเก่ียวของตองเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของเปนความความลับ และจะเปดเผยเทาท่ี

จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรียนหรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี หากเห็นวา เปนสิ่งท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอน เสียหาย หรือ         

ไมปลอดภัย ใหกําหนดมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสม 

5) ผูท่ีไดรับความเดือนรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีเหมาะสม และ

เปนธรรม 

ง) ชองทางการรองเรียน 

จดหมายลงทะเบียน 

สงถึง กรรมการอิสระ 

บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

อีเมล เบอรโทรศัพท และเว็บไซต 

คณะกรรมการบริษัท (ผานกรรมการอิสระ) independent_director@jwd-logistics.com 

เลขานุการบริษัท   nattapume@jwd-logistics.com 02-7104000 (2010) 

นักลงทุนสัมพันธ   matura@jwd-logistics.com 02-7104000 (2296) 

เว็บไซต    http://www.jwd-group.com/th/contact 

 

mailto:nattapume@jwd-logistics.com
mailto:matura@jwd-logistics.com
http://www.jwd-group.com/th/contact


 

  

    

 
 

15 

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ และประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชน

ใหกับบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกํากับ

ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางท่ีไดกําหนดไว 

และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจะตองมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ท้ังน้ี จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการท้ังหมด และตองไมนอยกวา 3 คน 

คณะกรรมการบริษัทสงเสรมิใหมีความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดย

ใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญท่ีเปนประโยชน

ตอการดําเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย โดยไมจํากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะดาน

อ่ืน ๆ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารตองไมเปนบุคคล

เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงาน

ประจํา และคณะกรรมการอิสระตองมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย          

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายน้ันๆ ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ        

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ        

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง  

ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปน        

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา 

มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
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4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ      

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือ

เคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป   

กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ         

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู   

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ       

น้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ          

ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง

เดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.2 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการ

ท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนง

ในปแรก และปท่ีสองภายหลังการแปรสภาพน้ันใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุด

น้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยท่ีประชุมผูถือหุน  

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนง   

(ก) เสียชีวิต 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

(ง) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนท่ีมีประชุม และ          

มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุม และ         

มีสิทธิออกเสียง 

(จ) ศาลมีคําสั่งใหออก  
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กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไดไมเกิน 9 ป นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระในครั้งแรก  

5.3 บทบาทอํานาจหนาท่ี 

บริษัทฯ ไดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการ

ถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ

ผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบริหารทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดกําหนดหนาท่ีของประธานกรรมการ และคณะกรรมการใหชัดเจน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในหนาท่ี

ความรับผิดชอบ ดังน้ี  

ก. การแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ  

คณะกรรรมการบริษัทมีหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีและมติของท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี ในการกํากับดูแล คณะกรรมการจะตองใชดุลพินิจใน

การตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งท่ีตนเองเช่ืออยางมีเหตุผลวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน 

ฝายจัดการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการนํากลยุทธ แผนงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ 

ตลอดจนบริหารจัดการงานประจําวัน และธุรกิจของบริษัทฯ ฝายจัดการตองมีการทบทวนวิสยัทัศน พันธกิจ กลยุทธ และ

แผนงานประจําป โดยนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และคณะกรรมการบริษัทไดติดตามดูแลใหมีการดําเนินงาน

ตามกลยุทธ และแผนงานท่ีวางไวเปนประจําทุกไตรมาส เพ่ือใหคําแนะนําในเรื่องท่ีเห็นวาฝายจัดการตองดําเนินการ

เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแกไขตอไป 

ข. อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ 

1) สนับสนุน และควบคุมใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักธรรมาภิบาล 

2) สนับสนุนใหมีชองทาง และการสื่อสารระหวางผูถือหุน หนวยงานของราชการ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) กําหนดวาระการประชุม ควบคุม และดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมท้ังการเปดโอกาสใหมี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการและเหตุผล เพ่ือประกอบการตัดสินใจอยางประสิทธิภาพ 

4) สนับสนุนประธานเจาหนาท่ีบริหารในการพัฒนา และกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ         

รวมถึงการใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานตางๆ 

5) สนับสนุนใหมีการสื่อสาร และสรางสัมพันธท่ีดีระหวางกรรมการบริหาร และกรรมการท่ีไมใชผูบริหาร 

 

 

 

 

 



 

  

    

 
 

18 

 

ค. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนท้ังหมด และมีหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ             

ใหเปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน ในการกํากับดูแล

บริษัทฯ กรรมการจะตองใชดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งท่ีตนเองเช่ืออยางสมเหตุสมผลวาจะเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการแบงอํานาจหนาท่ี โดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของ         

บริษัทฯ และบริษัทยอยไวอยางชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม เพ่ือกระจายอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจและสั่งการ         

ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และเปนแนวทางใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ กําหนดใหเรื่องดังตอไปน้ีเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเปน        

ผูพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ 

1)  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

2) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  

3) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

4) จัดทํา และรับผิดชอบตอการจัดทํา และการเปดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ  

5) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม

กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร และการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกํากับดูแลใหฝาย

บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดใหมีการทบทวนระบบ หรือประเมิน

ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ  

7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการ

เขารวมลงทุนท่ีเสนอโดยฝายบริหาร 

8) จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพ่ือ

แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

9) กํากับและดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหเปนไปตาม

นโยบายท่ีกําหนด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสําคัญ เทาท่ีไม

ขัดหรือแยงกับกฎหมาย รวมท้ังจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และรายการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
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10) พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มี อํานาจในการแตงตั้ งคณะกรรมการบริหาร             

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ        

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เปนตน รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ท่ีแตงตั้ง 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทํา

ใหคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) 

ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

11) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึง   

อยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมี

อํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจน้ันๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณา

และอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ 

อ่ืนใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ) เวนแต เปนการอนุมัติรายการท่ีเปน

รายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป หรือเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกําหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ

รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/

หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ง. อํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 

2) จัดทํา และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสราง

การบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอตอ       

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

3) กํากับดูแลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ              

ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด และมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหนาในการ

ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรืองบประมาณท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแตละรายการเปนไปตามท่ีกําหนดไวในตารางอํานาจอนุมัติท่ีผาน

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แตไมเกินงบประมาณประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ

เขาทําสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 
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5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณท่ีรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปนไปตามอํานาจอนุมัติท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

6) กําหนดโครงสรางองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน 

โบนัส และการเลิกจางพนักงานตั้งแตระดับประธานเจาหนาท่ีบริหารลงไป 

7) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของ 

บริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

8) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดย

การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ 

และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ไดกําหนดไว 

9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

เปนคราวๆ ไป 

ท้ังน้ี ในการดําเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ี

บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวของประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมัติตอไปยกเวน

เปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

5.4 หลักเกณฑและกระบวนการในการแตงต้ังกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 ในกรณีท่ีกรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑและกระบวนการ        

ในการสรรหากรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางโปรงใส กลาวคือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน จะทําหนาท่ีในการพิจารณาสรรหากรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหารคนใหมโดยมีหลักเกณฑ คือ            

จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณในการทํางาน ทักษะจําเปนท่ียังขาดอยูในคณะกรรมการ

บริษัท โดยไมจํากัดเพศ และพรอมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังน้ี ในการแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ น้ัน สวนหน่ึงจะพิจารณาจากฐานขอมูลกรรมการ 

(Director Pool) ซึ่งจะกอใหเกิดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ และจัดทํา Borad Skill Matrix เพ่ือ

กําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจําเปนท่ียังขาดอยู และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ เชน หากบริษัทฯ มีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดําเนินการอยู การสรรหา

กรรมการก็จําเปนตองสรรหาผูมีคุณสมบัติและประสบการณใหตรงกับธุรกิจใหมท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการตอไป เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี ซึ่งถือเปนกระบวนการในการแตงตั้งกรรมการ

ของบริษัท 
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5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ และ

การดําเนินการดานตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายท่ี

จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนท้ังในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการใหสามารถเขารับ

ตําแหนงไดเร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1) เรื่องท่ีควรทราบ: โครงสรางธุรกิจ และขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการ 

2) ความรูท่ัวไปของธุรกิจ และแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3) จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพ่ือสอบถามขอมูลเชิงลึก

เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

5.6 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมไวลวงหนาอยางนอย 7 ครั้งตอป และแจงให

คณะกรรมการบริษัททราบลวงหนา  

2) กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาท้ังป และแจงกรรมการแตละคนรับทราบ

กําหนดการดังกลาว 

3) กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังคณะจึงครบเปนองคประชุม และ

จํานวนองคประชุมข้ันตํ่า ณ ขณะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการท้ังหมด ประธานท่ีประชุมจะทําหนาท่ีดูแลจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ สําหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย

และการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเก่ียวของ

อยางเปนธรรม รวมท้ังใหฝายบริหารท่ีเก่ียวของนําเสนอขอมูลประกอบการอภิปรายปญหาสําคัญ 

4) มีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนาโดยประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารรวมกันพิจารณา

เรื่องท่ีจะเขาเปนวาระการประชุม ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทมีหนาท่ีดูแลใหกรรมการไดรับเอกสารการประชุมลวงหนากอน

การประชุมเปนเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพ่ือการใหความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน  

5) เลขานุการบริษัททําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ยกเวนเรื่องท่ีตองพิจารณาเรงดวน ท้ังน้ี รูปแบบของเอกสาร

ประกอบการประชุม จะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีจะตองพิจารณา  

6) จัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเอกสารขอมูลเพ่ืออภิปราย และเพียงพอสําหรับ

คณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเดน็สําคัญ เปดโอกาส และสนับสนุนใหกรรมการแตละทาน แสดงความคิดเห็นกอนสรุป

ความเห็นท่ีไดจากท่ีประชุม 
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7) ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียง   

หากเปนการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง กรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมอยูในท่ีประชุมในวาระดังกลาว 

8) เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและเสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและ       

สงใหกรรมการทุกทานใหความเห็นโดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันท่ีประชุม ในรายงานการประชุม

ทุกครั้ง ตองมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจาก

คณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการ และผูท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบได   

9) การประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหารประชุมระหวางกันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และพิจารณาประเด็นตางๆ ท้ังท่ี เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องท่ีอยูในความสนใจ 

5.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผู พิจารณากําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ในระดับท่ีเหมาะสมและเปนอัตราเพียงพอสําหรับการรักษา

กรรมการท่ีมีคุณภาพไว โดยไมมีการจายคาตอบแทนท่ีมากเกินควร ปจจัยท่ีจะนํามาพิจารณาประกอบดวย ประสบการณ 

ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาท ความรับผิดชอบ โดยมีการประเมินคาตอบแทนเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ท้ังน้ี การจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุม          

ผูถือหุนของบริษัทฯ สําหรับคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว 

โดยจะพิจารณาจากภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.8 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือชวยให

คณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปญหา และอุปสรรคตางๆ ในระหวางปท่ีผานมา เพ่ือใหนํามาแกไข

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัท  

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

คณะการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผลงานประจําปของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และจะแจงผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัททราบตอไป  

5.10 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมชุดยอย   

บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลงานตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือชวยให

คณะกรรมการชุดยอยไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปท่ีผานมา และเพ่ิม 

ประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการชุดยอย โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ     
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5.11 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารเขารวมอบรม สัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอ      

การปฏิบัติหนาท่ี โดยหลักสูตรท่ีกรรมการบริษัทควรเขารวมอบรม อยางนอยจะเปนหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการไทย (IOD) เชน หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program 

(DAP) หรือ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือจากหนวยงานกํากับดู และท่ีเก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

และตอเน่ือง โดยกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานกับกรรมการ เพ่ือแจงหลักสูตรการ

ฝกอบรมตางๆ เพ่ือนําความรู และประสบการณมาพัฒนาบริษัทฯ อยางตอเน่ือง 

5.12  นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ประธานเจาท่ีบริหาร และผูบริหาร

ระดับสูง 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย             

คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายการจํากัดจํานวนการไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน                    

ในตลาดหลักทรัพยของกรรมการไดจํานวนไมเกิน 5 แหง  

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูบริหารระดับสูงสามารถรับ

ตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนนอกกลุมไดตามความจําเปน และไมทําใหมีผลกระทบตอหนาท่ี และความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน 

5.13 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง   

เพ่ือใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีความตอเน่ืองในการบริหารงาน อีกท้ัง คณะกรรมการไดเล็งเห็นถึงความจําเปน และ

ความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง บริษัทฯ จึงไดจัดทําแผน         

สืบทอดตําแหนง (Succession Plan) โดยไดระบุตัวบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีแทน ในกรณีท่ียังไมมีตัวบุคคลท่ีสามารถทําหนาท่ี

แทนไดทันที บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบพัฒนาบุคลากรในลําดับรองลงมาเพ่ือเตรียมความพรอม รวมท้ังการพิจารณาสรรหา

จากภายนอก ท้ังน้ี เพ่ือรักษาความเช่ือมั่นใหนักลงทุน องคกร ตลอดจนพนักงานวา ในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะไดรับ

การสานตออยางทันทวงที ท้ังน้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหารมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหนงตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเปนระยะดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีนโยบายในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ดังน้ี 

1)  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพ่ือจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน 

ประกอบดวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง 

2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค าตอบแทนพิจารณากําหนดความรู  ความสามารถ 

(Competency) ประสบการณของแตละตําแหนง เพ่ือคัดเลือกผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองตามท่ีกําหนด สามารถสืบ

ทอดงานของแตละตําแหนงงานได 

3)  ประธานเจาหนาท่ีบริหารประเมินการปฏิบัติงานและความรูความสามารถของผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติ

สอดคลองเทียบกับระดับ Competency ท่ีตองการ เพ่ือจัดทําแผนการพัฒนาบุคคลในการลด Compentency Gap 

4)  มอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาท่ีดูแลติดตามการอบรม อละพัฒนาความรู ความสามารถของ

ผูสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง 
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5) ประธานเจาหนาท่ีบริหารทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงตอคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจําทุกป เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไปอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.14 การกํากับดูแลกิจการดานความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปดกวาง โปรงใส และเปนธรรม โดยกําหนดให

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร และพนักงานทุกคน หามประกอบธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กับตนเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ี

ดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว

อยางเครงครัด  

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการน้ันจะตองเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาท่ัวไปตาม

หลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ดวยความโปรงใสและเปนธรรม ตามราคาตลาด และปกติธุรกิจ เปรียบเสมือน         

การทํารายการกับบุคคลภายนอกและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยผูท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการ

พิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไข

การคาท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตองผานการสอบ

ทาน และใหความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน ตาม

หลักเกณฑของกฎหมาย 

1) การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของมีการรายงานครั้งแรกภายใน           

30 วันนับจากวันท่ีเขารับดํารงตําแหนงในบริษัทฯ และรายงานขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป สําหรับกรณีระหวางป

กรรมการและผูบริหารรวมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ จําเปนตองเขาทําธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมวาโดย

ทางตรง หรือโดยทางออม กรรมการหรือผูบริหารมีหนาท่ีแจงใหบริษัทฯ รับทราบ โดยระบุขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของ

สัญญา ช่ือของคูสัญญา และสวนไดเสียของกรรมการ หรือผูบริหารในสัญญา เพ่ือความโปรงใสในการเขาทําธุรกรรมน้ัน 

2) การรายงานการมีสวนไดเสีย กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและ

ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข

และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีรวบรวม และจัดสงสําเนารายงานการ         

มีสวนไดเสียใหแกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับรายงาน 

3) การเปดเผยผูมีสวนรวมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) บริษัทฯ มีหนาท่ีในการจัดทํา

รายงานการกระจายหุนซึ่งถือโดยผูถือหุนรายยอย หรือ Free Float ซึ่งผูถือหุนรายยอยถือเปนสวนสําคัญของการมีสภาพ

คลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ และเปนประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทฯ และนักลงทุน ท่ีจะซื้อขายไดอยางคลองตัว 

รวมถึงไดราคาท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดความนาสนใจท่ีจะลงทุนในหุนของบริษัทฯ 

5.15 รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน           

ท่ีปรากฏในรายงานประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดย

เลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมท้ังกําหนดใหมี

การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 
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5.16 การแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินของบริษัทฯ ไดแก ความเปน

อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของ          ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ          ตลาด

หลักทรัพย โดยจะเสนอผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชีในราคาท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา 

เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

5.17 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลมุทุกดาน ท้ังดานการเงิน และการปฏิบัติงาน 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ อยูเสมอ จัดใหมีการกําหนดลําดับข้ันตอนของอํานาจอนุมัติ และ

ความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงานท่ีมีการตรวจสอบ และถวงดุลในตัว กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปน

ลายลักษณอักษร มีผูตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีวางไว รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ในบริษัทฯ 

5.18 การกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance) 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการกํากับ

การปฏิบัติงาน (Compliance) โดยมอบหมายใหแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละเรื่องดูแลในสวนของตน เชน           

การกํากับเรื่องท่ีเก่ียวกับใบอนุญาตตางๆ และการปฏิบัตติามกฎหมายจะมอบหมายใหหนวยงานกฎหมายดูแล การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. จะมอบหมายใหหนวยงานเลขานุการบริษัทดูแล และมี        

ผูตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ ในทุกเรื่องใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน

ตางๆ  

5.19 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส และถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบ

ธุรกิจดานโลจิสติกสเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน หรือกิจการท่ีสนับสนุนกิจการ

ของบริษัทฯ อันจะทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกําไรเพ่ิมมากข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน (Synergy) 

เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ กําหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทฯโดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

ก. โครงสรางการบริหารจัดการของบริษทัยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ จะสงตัวแทนผูท่ีมีประสบการณและคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจน้ันเพ่ือเขาไปเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม เวนแตจะมีขอจํากัดทางกฎหมาย วัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ีในการ

กําหนดนโยบายท่ีสําคัญในการบริหารงานและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมน้ันๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากบคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 
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ข. การใชสิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบรษัิทรวมน้ันๆ จะตองตองใชดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ี

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีอนุมัติในเรื่องน้ันๆ 

ค. การทําธุรกรรมของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับบริษัทยอย 

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคลท่ีมีความเก่ียวของของบริษัทยอยจะทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรม

ดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามแตขนาดรายการท่ีคํานวณได

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท้ังน้ี เวนแตเปนการทําธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคาใน

ลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคา

ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเปนไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว 

ง. การเปดเผยขอมูลของบริษัทยอย 

1) บริษัทยอยมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวางบริษัทยอย

กับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนใดของบริษัทยอยใหถูกตอง 

ครบถวน และใชหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการในลักษณะดังกลาวในทํานองเดียวกันกับ

หลักเกณฑของบริษัทฯ 

2) บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการ

เขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ตอบริษัทฯ ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และบริษัทฯ มีสิทธิเรียก

ใหบริษัทยอยเขาช้ีแจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่งบริษัทยอยตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

ทันที ในกรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใดๆ อาจแจงใหบริษัทยอยช้ีแจง และ/หรือแสดงหลักฐานเพ่ือช้ีแจง

ประเด็นขอสงสัยดังกลาว  

5.20 บทบาทหนาท่ีของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับ

ของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 

2) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 
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- รายงานประจําปของบริษัทฯ 

- รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

6. จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(Code of Conduct) ไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ ใชเปนแนวทาง         

ในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 

เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ มีการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหบริษัทบรรลุพันธกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดประกาศใหกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคนศึกษาทําความเขาใจ และยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ได

เผยแพรจรรยาบรรณธุรกิจไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงาน ผูถือหุน นักลงทุน และผูสนใจไดเขาดูไดอยางสะดวก 

7. นโยบายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวามีนโยบายอ่ืนท่ีจะสงเสริมใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน 

นอกเหนือจาก หลักการท่ีไดปรากฎในเอกสารน้ี คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัตินโยบายน้ัน และเผยแพรใหกับผูถือหุน

และนักลงทุนทราบผานชองทางของบริษัทฯ ตอไป 

 


