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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมการบริษัท มีความมุงม่ันที่จะนําพาบริษัทสูการเปนบริษัทชั้นนําที่ใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรม

ดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล  สรางความเชื่อถือแกนักลงทุน ตลอดจนผูมีสวน

ไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจ  เพิ่มมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน  ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอัน

เปนสากล   

 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ   เพื่อเปนกรอบในการปฎิบัติงานดาน

ตางๆ ของกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทาง

ธุรกิจ  (ถามี) ไดยึดถือปฏิบัติรวมกับจรรยาบรรณธุรกิจ  และนโยบายอ่ืน ๆ ที่บริษัทประกาศใช 

 สืบเนื่องจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับ 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรปรับปรุงนโยบายและ

หลักการกํากับดูแลกิจการฉบับนี้  โดยปรับใชใหเหมาะสมกับความสามารถ ทรัพยากร ปจจัยแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกของบริษัท รวมถึงจะติดตามใหเกิดการปฏิบัติอยางเหมาะสม  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขางตน        

 คณะกรรมการบริษัท จะสงเสริมการพัฒนา ใหความรูความเขาใจในเรื่องนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญในการสงเสริมใหพนักงาน

ภายใตการบังคับบัญชา ใหมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยาง

เครงครัด  ใหเปนวัฒนธรรมองคกร สูการเติบโตอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

-    ลงนาม   -                                                                    -    ลงนาม   - 

 (ดร.ถกล  นนัธิราภากร) (นายวิรัฐ  สุขชัย) 

 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน จะปฎิบัติหนาที่ดวยความมุงม่ัน  ทุมเทและรับผิดชอบอยาง

เต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนแนวทางดวย

ความเขาใจ เชื่อม่ัน และ ศรัทธา โดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่

สําคัญของบริษัทฯ  รวมทั้งจัดโครงสรางการบริหารที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวาง

คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และผูถือหุน  และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจที่มี

ความเหมาะสม  รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหม่ันใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มี

ความนาเชื่อถือ 

3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร  จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวย

ความซื่อสัตย สุจริต  ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได  

4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน  จะยึดม่ันความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก

ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหม่ันใจไดวา

ฝายบริหารไดตระหนัก และใหความสําคัญ และปฎิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการประเมินผลการบริหาร

จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร 
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หลักการกํากับดูแลกิจการ 

 หลักการสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี 5 ประการ  (REACT)  อันไดแก 
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การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 8 หมวด 

หมวด 1 

การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกร 

ท่ีสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางย่ังยืน 
 

1.1 ความเขาใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนําท่ีตองกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการท่ีดี    

คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนํา ในการกํากับดูแลการบริหารงานของ

บริษัท เพ่ือสรางสมดุลยระหวางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยคณะกรรมการบริษัททบทวนถึงปจจัยภายในและภายนอกท่ีมี

ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบตอบริษัท เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหมีวาระติดตามการดาํเนินงานดังตอไปน้ี  

1.1.1  ทบทวน/กําหนด วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1.1.2  การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

1.1.3 มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

1.2 การสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน   

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือสรางความมั่นใจวาผลแหงการบริหารงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลอยางนอยดังตอไปน้ี 

• สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

• ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

• เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

• ปรับตัวไดภายใตปจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

1.2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดความสําเร็จของการดําเนินงานบริษัทฯ ดวยตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลประกอบการทาง

การเงิน ควบคูไปกับการคํานึงถึงจริยธรรม กระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ เพ่ือใหมั่นใจวามีความสมดุลย

ระหวางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยกํากับดูแลใหมีตัวชี้วัดท่ีมิใชดานการเงินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการอยางเครงครัด และสนับสนุนใหสราง

และขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกรท่ียึดมั่นในจริยธรรม  

1.2.3  จัดใหมีนโยบายและหลักการกํากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอ่ืน ๆ  ท้ังระดับนโยบายและ

ระดับจัดการท่ีจําเปน เพ่ือใชแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงาน รวมถึง

กําหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการทบทวนนโยบายดังกลาวใหเปนปจจุบัน  

1.2.4  คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลใหมีการส่ือสารนโยบาย ตามขอ 1.2.3 ขางตนแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก

คนใหมีความเขาใจ และสงเสริมใหนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติในกระบวนการทํางานตามปกติ เพ่ือใหสามารถติดตาม

ผลการปฏิบัติ การพิจารณาแกไขและปองกัน รวมถึงทบทวนนโยบายเปนประจํา  
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1.3 ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริตตอบริษัท และดูแลใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

เพ่ือแสดงใหเห็นวากรรมการและผูบริหารทุกคน ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต บริษัทฯ 

กําหนดให 

1.3.1 ในการปฏิบัติหนาท่ี/การตัดสินใจ ของกรรมการและผูบริหารทุกคน จะกระทําภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535    

1.3.2  เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจไดวา การดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติท่ีประชุมผู

ถือหุน ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ีไดกําหนดไว  บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับตาง ๆ ระบุกฎหมาย ขอกําหนด ท่ี

เกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบ และติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงเฝาติดตามการเปล่ียนแปลงเปนประจําทุกเดือน และ

กําหนดใหเปนความเส่ียงระดับปฏิบัติการ ท่ีตองรายงานผลทุกไตรมาส  

1.3.3      ฝายจัดการจะพิจารณาการอนุมัติการดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน การอนุมัติธุรกรรมท่ีรวมถึงคาสินไหมทดแทน การทํารายการ

กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การจายเงินปนผลเปนตน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1.4 มีการแบงแยกขอบเขตหนาท่ีและความรัดผิดชองของคณะกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร และฝายจัดการอยาง

ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

   1.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทํากฎบัตร (Charter) ท่ีระบุหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอยแตละชุด เพ่ือใชอางอิงในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการทุกคน มีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวเปน

ประจําอยางนอยปละคร้ัง รวมท้ังทบทวนการแบงบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและฝายจัดการ

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร 

   1.4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขาใจขอบเขตหนาท่ีของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการงานบริษัท ซึ่งท่ีสําคัญไดแก

อํานาจในการอนุมัติธุรกรรมตางๆ ใหแกฝายจัดการ โดยกําหนดใน “ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน” อยางไรก็ดีการ

มอบหมายดังกลาวมิไดเปนการปลดเปล้ืองหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังจะติดตามดูแล

ฝายจัดการใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังน้ีขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และฝายจัดการ อาจพิจารณาแบงออกเปน ดังน้ี 

(1) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบหลัก ใหมีการดําเนินการอยางเหมาะสม ประกอบดวย 

ก. การกําหนดวัตถปุระสงค เปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ียึดมั่นในจริยธรรมรวมท้ังประพฤติตนเปนตนแบบ 

ค. การดูแลโครงสรางและการปฏิบัติของคณะกรรมการ ใหเหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก

ในการประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดคาตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ 

จ. การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนท่ีเปนเคร่ืองจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมายหลักขององคกร 
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(2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการรวมกับฝายจดัการ หมายถึง เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และฝายจัดการพิจารณารวมกัน โดยฝายจัดการเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบและรายงานใหคณะกรรมการทราบ

เปนระยะๆ ตามท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 

ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงานประจําป 

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ 

ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ท้ังน้ีรวมถึงนโยบายและการจัดการและ

พัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ฉ. การดูแลใหการเปดเผยขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินมีความนาเชื่อถือ 

(3) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลระดับนโยบาย และมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและฝาย

จัดการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ประกอบดวย 

ก. การจัดการ (execution) ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนุมัติแลว ซึ่งคณะกรรมการ

จะปลอยใหฝายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงานตามกรอบนโยบายท่ีกําหนดไว คณะกรรมการจะ

ติดตามดูแลผลโดยไมแทรกแซงการตัดสินใจ เวนแตมีเหตุจําเปน 

ข. เร่ืองท่ีขอกําหนดหามไว เชน การอนุมัติรายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย เปนตน 

หมวด 2 

การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท ท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน 
 

2.1 กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท เปนไปเพ่ือความยั่งยืน และสอดคลองกับการสรางคุณคาตอ

บริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบตัิเพือ่ใหเปนไปตามหลักปฏิบัต ิ

2.1.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดูแลใหกิจการมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (objectives) ท่ีชัดเจน เหมาะสม 

สามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และส่ือสารใหทุกคนในองคกรขับเคล่ือนไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจไปแลว 

2.1.2  ในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก คณะกรรมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสราง

คุณคาใหท้ังแกกิจการ ผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวมควบคูกันไปโดยพิจารณาถึง 

        (1) สภาพแวดลอมและการเปล่ียนแปลงปจจัยตาง ๆ รวมท้ังการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม 

        (2) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 

        (3) ความพรอม ความชํานาญ ความสามารถในการแขงขันของกิจการ 

2.1.3 คานิยมขององคกรสวนหน่ึงจะสะทอนคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได ความรับผิดชอบในผลการกระทํา 

(accountability) ความเท่ียงธรรม (integrity) และความโปรงใส (transparency) 
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2.1.4 คณะกรรมการสงเสริมใหมีการส่ือสารและเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร ถูกนําไปขยายงานตอ

ในการทํางานของฝายบริหาร และปฏิบัติการ โดยใหสะทอนอยูในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุก

ระดับจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 

2.2 กํากับดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธท้ังระยะยาว ระยะส้ัน สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย

หลักของบริษัท โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชอยางเหมาะสม  

แนวปฏิบตัิเพือ่ใหเปนไปตามหลักปฏิบัต ิ

2.2.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําป สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทโดย

คํานึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับได และสนับสนุนใหมีการจัดทําหรือทบทวน

วัตถุประสงค เปาหมายและกลยุทธสําหรับระยะปานกลาง 3 ปดวย 

2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการจะดูแลใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยและความเส่ียง

ตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของตลอดสาย value chain รวมท้ังปจจัยตางๆ ท่ีอาจมีผลตอการบรรลุ

เปาหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกท่ีทําใหเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสีย ท้ังน้ีมีการสรางคุณคารวมกับผูมีสวน

ไดเสียมา 

2.2.3 ในการกําหนดกลยุทธ คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใชในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย โดยยังคงอยูบนพ้ืนฐานของ

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

2.2.4 เปาหมายท่ีกําหนดจะตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการจะกําหนด

เปาหมายท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากน้ีจะตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะมีการตั้งเปาหมาย ท่ีอาจนําไปสูการ

ประพฤติท่ีผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการจะกํากับใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมาย ผานกลยุทธและแผนงานใหท่ัวท้ังองคกร 

2.2.6 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานท่ีเหมาะสม ท้ังจะติดตามการ

ดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยจัดใหมีผูทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน                           

หมวด 3 

เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
 

3.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาดองคประกอบและ

สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ ท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักท่ีกําหนดไว 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และงบประมาณ

ใหฝายจัดการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม

นโยบายท่ีไดมอบหมายไว ดวยความยตุิธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ 

ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการท่ีโปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูท่ีมีความรูความ
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เชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี มีภาวะผูนํา 

มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเชื่อมัน่ไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนิน

ไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยก

หนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน 

3.1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนตอบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมของ

องคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให

เปนไปตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของ

ฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางท่ีไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่ง

โครงสรางกรรมการตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไป

เกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท  และอยางนอยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน 

โดยคณะกรรมการจัดใหมกีารเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการ

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท 

3.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ท่ีมีความรู 

ประสบการณ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไม

นอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุล

ระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร  

3.1.3  โครงสรางคณะกรรมการของบริษทัมีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 9 คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางาน

ของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการ

บริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 คน ดํารงตําแหนง

กรรมการตรวจสอบดวย ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํหนดไวใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการท้ังหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมท้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทาน

มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของทุกประการ 

3.1.4  คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึง 

3.1.5  คณะกรรมการมีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุน

ของผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

3.1.6  การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี จะตองมีความโปรงใสและ

ชัดเจน ในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการและการพิจารณาจะตองมีประวัติ

การศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน 
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  ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับ

สวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนง

ไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได   

3.1.7  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขามา

ดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระน้ัน คณะกรรมการ 

กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง หรือ

นับตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

3.2   คณะกรรมการจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบและการดําเนินงานของ

คณะกรรมการเอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการ ไมดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพ่ือถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน และควรมาจาก

กรรมการอิสระ ท้ังน้ีหากภายหลังไมสามารถแยกท้ังสองตําแหนงออกจากกัน กรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหเกิดถวงดุล

อํานาจ ผานทางโครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

3.2.2 คณะกรรมการไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงาน

ประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท  ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไมไดเปนบุคคลเดียวกัน  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในดานความ

รับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ท้ังน้ี บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดย

คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ี

ผูบริหารทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี ประธานกรรมการไมไดรวม

บริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกจิของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาท่ี

บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจ

ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.2.3 หนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังน้ี 

• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับบริษัท  หรือกรณีท่ีจําเปนเรงดวน  เปนประธานใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน  ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม

รวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

• สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ 

และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

• สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความ

รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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• กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักของบริษัทฯ  

• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

3.2.4 คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

การแตงตั้ง หรือนับตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

3.2.5  คณะกรรมการจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กล่ันกรองขอมูลและเสนอ

แนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป 

3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของ

การประชุม จํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา ท้ังน้ีรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 

3.3   คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหการสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรงใสและชดัเจน เพ่ือใหไดคณะกรรมการท่ี

มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกําหนดไว 

การสรรหากรรมการจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณาจะตองมี

ประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน  โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ดังน้ี 

3.3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ

ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ี

ใหแกบริษัทฯอยางเต็มท่ี 

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความ

ไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออก

หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อ

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพย 

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเขาเปน

หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทํา

เพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

หลักเกณฑและวิธกีารสรรหา 

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ดวยการ

เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณท่ีมี
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ความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย หรือของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

3.3.3 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยและตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯกําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยจะประกาศเชิญชวน

ในเว็ปไซตของบริษทัฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขา

มายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตอง

ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

3.3.4 การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ี

เพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

3.3.5  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กอนท่ี

จะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเขา

ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการรายดังกลาวมาพิจารณาดวย 

3.3.6 หากมีการแตงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในดานการสรรหาและคัดเลือกรรมการ บริษัทฯ 

จะเปดเผยขอมูลของท่ีปรึกษาไวในรายงานประจําป ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาความเปนอิสระ หรือความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ดวย 

3.3.7 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงดูแล

ใหการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา

อนุมัติแตงตั้งตอไป 

3.3.8  ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี  

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ  โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด    

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการอิสระ 

3.3.9 คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท 

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมีจํานวนกรรมการอิสระอยาง

นอย 3 คน  

3.3.10 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษทัฯ  โดยคุณสมบัติของผูท่ีจะมาทํา

หนาท่ีเปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
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จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดย

กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 

ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ท้ังน้ี หากมีกรรมการ

อิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียัง

เหลืออยูของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

3.3.11 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง 

และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอให

เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ัน

ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ 

7.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
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ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10. ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยจะแจง

พรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

3.4   ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัต ิคณะกรรมการจะพิจารณาใหโครงสรางและอัตราคาตอบแทนมีความ

เหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
 

3.4.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและความ

รับ ผิดชอบ  (Accountability and Responsibility) รวม ถึ งป ระโยชน ท่ี ค าด วาจะได รับ จากกรรม การแตละค น 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน และเสนอขออนุมัติจาก

ท่ีประชุมผูถือหุนทุกป  โดยอาจกําหนดเปนจํานวนท่ีแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือ

จะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกจิการท่ีใกลเคียงกัน และเพียง

พอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยังพิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับเพ่ิมขึ้น 

สําหรับกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการบริหาร เปนตน  

3.4.2 คาตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

3.4.3 คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับ

คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานของบริษัท 

3.4.4 คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนไมเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดย

คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยางรอบคอบ และเพ่ือใหมั่นใจวากรรมการ

สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทไดอยางเพียงพอ  

3.5.2 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอบังคับของ

บริษัท ท่ีวากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิด

ในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง  
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3.5.3 กรรมการบริษัทจะรายงานการดํารงตําแหนงอ่ืนของตนเองเปนประจําทุกปในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

3.5.4 คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของบริษัทจะเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารงตําแหนงกรรมการใน

องคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

3.5.5 เปนความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม ท่ี

บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

3.6.1 กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม  

(ก) กําหนดขอบขายหนาท่ีของบุคคลท่ีเปนตัวแทนบริษัท 

(ข) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตาง ๆ เปนไป

อยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

(ค)  การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนาย 

ไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอ่ืนท่ีสําคัญ การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย บริษัทรวม เปนตน  

3.6.2 หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละ 20 ถึง

รอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญตอบริษัท ในกรณี ท่ีจําเปน คณะกรรมการควรดูแลใหมีการจัดทํา 

Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอ่ืน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวน

รวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของ

บริษัทไดตามมาตรฐานและกําหนดเวลา 

3.7 คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและกรรมการ

รายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวย 

3.7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจําอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

3.7.2 บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงานประจําป 

กระบวนการประเมินตนเอง แบงเปน 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  ครบถวน และเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการปรับปรุง 
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• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  ครบถวน และเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแล กําหนด 

 กรรมการรายบุคคล เปนผูประเมินตนเอง เพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของกรรมการ  ความเปน

อิสระ  โครงสรางการบริหาร  การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร 

 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

กรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑการประเมินตนเอง 

• หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความหลากหลายของกรรมการ สัดสวนของกรรมการ  

คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาท่ีเพียงพอตอการพิจารณาเร่ืองท่ี

สําคัญ  รายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเส่ียง 

 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาท้ังป คุณภาพเอกสาร  ความเพียงพอของ

ขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ   

 การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวมประชุม  ความเปนอิสระในการตัดสินใจ

ลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ  การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม     

 ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน  การเปดโอกาสใหมีสวน

รวมในการแกไขปญหา 

 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจของ

บริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน 

• หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสม

เพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษา

ขอมูลการประชุมลวงหนา 

 บทบาท  หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการในการแสดง

ความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเส่ียง 

การเปดเผยขอมูล 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานประจําป 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบคณะกรรมการ 
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3.8 คณะกรรมการจะกํากับดแูลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะ

และความรูสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการอยางสม่ําเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  

3.8.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม 

3.8.3 คณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจ รวมท้ังไดรับทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบันจากฝายจัดการอยางสม่ําเสมอผานชองทางท่ีเหมาะสม เชน 

จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน 

3.8.4 บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจําป 

3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน 

และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

3.9.1 บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบ

กําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

3.9.2 บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 6 คร้ัง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอด

ท้ังป และอาจมีการประชุมอีก 1 คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมท้ังอาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิม

ตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกคร้ังท่ีมีการ

ประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ีผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือให

สามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเน่ืองและทันการณ 

3.9.3  ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะเปนผูดูแลใหความ

เห็นชอบและรวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถ

เสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการแตละ

คนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

3.9.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ

ประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปน

รีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ังเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ัง

ถัดไป รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการ

บริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม 
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3.9.5 ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ ซึ่ง

กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผู

มีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม  

 ในการประชุมจะตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม 

ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 

โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากัน  

ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด  ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตองมี

กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีเขาประชุม 

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยาง

รวดเร็วและครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษทั บันทึกขอคัดคานไวในรายงานการ

ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได 

3.9.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตามความจําเปน

และเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ีเกี่ยวของอีกท้ังจะได

รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการ

สืบทอดงานในอนาคต 

3.9.7 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอ่ืนท่ี

ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ี

ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

3.9.8 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการท่ีเปน

ผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัทและเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมท้ังรายงานผลการประชุมให

ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานของการ

ประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมไดใหท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการหน่ึงทาน เพ่ือทําหนาท่ีเปน

ประธานในท่ีประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

3.9.9  คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสม มีหนาท่ี

และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและ

กฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงาน

ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป 

และบน website ของบริษัท 

3.9.10  คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองท้ัง

ดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท  
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หมวด 4 

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 
 

4.1 คณะกรรมการจะดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ ใหมีความรู 

ทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย 

แนวปฏิบตัิเพือ่ใหเปนไปตามหลักปฏิบัต ิ

4.1.1 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ 

และมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ   ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ได รับมอบหมายให เปนผูแตงตั้ งบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ  

4.1.3 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว คณะกรรมการกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารรายงานเพ่ือทราบเปน

ประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง ถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการและ

ผูบริหารระดับสูงมีการเตรียมใหพรอมเปนแผนท่ีตอเน่ืองถึงผูสืบทอดงานในกรณีท่ีตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

4.1.4  คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร รายงานเปนประจําทุกปถึงส่ิงท่ีได

ทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

4.1.5 นอกจากน้ี คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของ

บริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารงตําแหนง

กรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

4.2 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4.2.1 คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ี

คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนด  และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดย

ระดับคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารแตละคน ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสม

กับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังตองเปนอัตราท่ีแขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพ่ือ

ดูแลรักษาผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ท้ังน้ี ตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีบริษัทและผูถือหุนไดรับดวย 

4.2.2 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท้ังหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาท่ีบริหาร  กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพ่ือ

นําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานท่ีไดตกลง

กันลวงหนาตามเกณฑท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค
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เชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมิน

ขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการทราบ 

4.2.3 กํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทน การประเมินผลท่ีเหมาะสม ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทน

ในตลาดแรงงาน และสรุปผลใหคณะกรรมการทราบ 

4.3 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ท่ีอาจมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ 

4.3.1 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งมีผลตออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ 

โดยอาศัยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 9 คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท เปนการถวงดุลอํานาจท่ีดี รวมถึงสงเสริมวัฒนธรรมในการ

บริหารงานอยางมืออาชีพ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอ่ืน ๆ กํากับอยางเครงครัด 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไมใหโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนตามขอ 4.3.1 เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการ เชน การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการควบคุมกิจการ 

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณและแรงจูงใจท่ี

เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกร พนักงานในทุกระดับ

มีความรู ความสามารถแรงจูงใจท่ีเหมาะสมและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถของ

องคกรไว 

4.4.2 คณะกรรมการดูแลใหมีสวัสดิการท่ีเทียบเคียงไดกับบริษัทฯ อ่ืนในตลาดแรงงานท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน การจัดตั้งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืน เพ่ือดูแลใหพนักงานมีการออมอยางเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมท้ังสนับสนุนให

พนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน 

หมวด 5 

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 
 

5.1 คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสรางคุณประโยชน

ตอลูกคาหรือผูท่ีเกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

5.1.1 คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และดูแลใหฝายจัดการนําไปเปน

สวนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการสงเสริมการสรางนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหบริษัทฯ ตามปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกท่ี

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ สําหรับธุรกิจท่ีมีอยูปจจุบันและธุรกิจใหม ๆ 
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5.1.3 จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวตักรรมขึ้นในบริษัทอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการ

คิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจใหบริษัทอยางยั่งยืน 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพดวย Digital Transformation   

• วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ  

• การวจิัย  

• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  

• การรวมมือกับคูคา 

5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ท่ีจะตองสะทอน

อยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพ่ือใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (strategic) ของกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม ส่ิงแวดลอม ดวยการเปนผูนําการ

ใหบริการ “โซลูชั่นท่ียั่งยืนของงานวิศวกรรม”  ในระบบงานท่ีบริษัทเปนตวัแทนจําหนาย  

5.2.1 คณะกรรมการดูแลและติดตามใหฝายจัดการนําแผนดําเนินการ ไปปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และ

แผนกลยุทธ โดยจัดทําเปนเปาหมายระดับฝาย และสายงาน ตามความรับผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผลตอคณะ

กรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน  

5.2.2 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน เจาหน้ี ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ ชุมชน สังคม

และส่ิงแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จะเปน

ประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ  ดังน้ัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี

เกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากน้ี ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซึ่ง

จะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแล

พนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนา

ความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมท้ัง

การใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงานน้ันเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 

หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม 
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และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตาม

ระบบและกระบวนการท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค  

(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ความเปนธรรม การเก็บรักษา

ขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอดชวงอายุผลิตภัณฑและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย ตองกระทําอยาง

มีความรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิดของลูกคา 

(3) ความรับผิดชอบตอคูคา และหรือเจาหน้ี  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือ 

เจาหน้ี ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเกื้อหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ีอยาง

เสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคู

คา และ/หรือ เจาหน้ี กรณีท่ีมีขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดข้ึน ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ 

เจาหน้ี เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ีอยาง

เครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหน้ีทราบเพ่ือหาแนวทางแกไข 

(4) ความรับผิดชอบตอคูแขง   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกา การ

แขงขันท่ียุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยจะ

ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทาง

ราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

(5) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยให

ความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมอยาง

ถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเร่ืองความ

รับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะ

มีสวนสรางสรรคสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการ

ปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับ

กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปองกัน ลด จัดการและดูแลใหมั่นใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิดผล กระทบในทางลบตอ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชพลังงาน การใชนํ้า การใชทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปลอยและจัดการของเสียท่ีเกิด

จากการประกอบธุรกิจ เปนตน 

(6) ความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดย

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจท่ัวไป 

และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

 

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ 

เลขท่ีเอกสาร S-CGO-001 หนวยงาน   : ฝายกํากับดูแลกิจการ 

วันท่ีเร่ิมใช 1 เมษายน 2563  แกไขคร้ังท่ี 4 หนา 24/39 

 

5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักได

อยางยั่งยืน 

5.3.1 บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงการ

เปล่ียนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ 

5.4 คณะกรรมการจะจัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ท่ีสอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมท้ัง

ดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง 

เพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหมีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการใชงานของบริษัท 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเส่ียงขององคกร ครอบคลุมถึงการจัดการความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย  

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT จะจัดทํา

แผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมกีารทบทวนทุกป 

หมวด 6 

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 
 

6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขาใจในบริบทขององคกร รวมถึงความเส่ียงสําคัญ  จึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง ดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ดังน้ี 

การบริหารความเสี่ยง 

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ท่ีสอดคลองกับ

วัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและความเส่ียงท่ียอมรับไดของกิจการ สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงานใน

กระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองคกรใหเปนทิศทางเดียวกัน นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ

อนุมัติ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดูแลใหบริษัทมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปจจัยท้ังภายนอกและภายในองคกรท่ี

อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว รวมถึงการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดขึ้นของความ

เส่ียงท่ีไดระบุไว เพ่ือจัดลําดับความเส่ียงและมีวิธีจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนุมัติ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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6.1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส และรายงาน

ตอคณะกรรมการบริษัท 

6.1.4 คณะกรรมการมีหนาท่ีดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจ ใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ท้ังในประเทศและใน

ระดับสากล 

6.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทยอย บริษัทรวม (ถาม)ี 

มาเปนขอมูลในการพิจารณา ในการบริหารความเส่ียงดวย  

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ 

ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว ชวย

ปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

นาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน   ดังน้ัน

บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเร่ืองตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ

ประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

6.1.6 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ท้ังดานการ

ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

จัดการความเส่ียง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ   

6.1.7 บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท ทํา

หนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาว

มีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถ

ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญ

อยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  

6.2 คณะกรรมการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.ล.ต. และ 

ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือ

ของงบการเงิน 

6.2.2 คณะกรรมการกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร ในกฎบัตร (Charter) โดยมีหนาท่ีอยาง

นอยดังตอไปน้ี 

(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
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(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ัง

บุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังน้ี ใน

การปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

(8) พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงระบบการ

บริหารความเส่ียงท่ีเชื่อมโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของ

บริษัทมีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 
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(9) รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

(10) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแกการเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจางของบริษัท

มารวมประชุมหารือชี้แจงหรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน

บุคคลภายนอกเปนคร้ังคราว  ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  การขอใหพนักงานของบริษัทสงเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดีการมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหน่ึงหรือ

หลายคนกระทําการใดๆภายในขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบรวมถึง

การดําเนินการตางๆท่ีกลาวแลวในสวนท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย

และเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปดชองใหดําเนินการได 

6.3 คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชน ท่ีอาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบริษัท ท้ังน้ี

ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไมสมควร 

ความขัดแยงของผลประโยชน 

6.3.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติใน

การรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล (availability) 

รวมท้ังการจัดการขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (market sensitive information) นอกจากน้ี คณะกรรมการ

ดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย 

6.3.2 บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เร่ืองการมีสวนได

สวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดสวนเสีย 

หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองน้ัน จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที 

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ันๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอย

กอนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 

6.3.3 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวมกระบวนการ

ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดสวน

เสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

การปองกันการใชขอมูลภายใน 

6.3.4 บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเอง

หรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได
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กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวน

ตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติ

กรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม  นอกจากน้ี กรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ท่ีอยูในหนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใช

ขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

โดยตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผาน

กองทุนสวนบุคคล) ภายใน 30 วันกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผย

ขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 

6.3.5 บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือนําไป

เปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา 

การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือ

ใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

6.3.6 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการ ถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง 

คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับ

แตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมท้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย  และรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส 

6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ท่ีชัดเจนและส่ือสารใน

ทุกระดับขององคกรรวมถึงคนนอก เพ่ือใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

6.4.1 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใหเกิดความ

มั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

รวมถึงมีการส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และ

สงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในบริษัท   

6.4.2 คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนประจําทุกป  เพ่ือให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 

6.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการแจงเบาะแส 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีกลไกและกระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และดูแลใหมีการจัดชองทางเพ่ือ

การรับขอรองเรียนท่ีมีความสะดวกโดยมากกวาหน่ึงชองทาง โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  สงถึงประธาน
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กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางจดหมาย อีเมล chairac@harn.co.th  หรือ 

ทางเว็ปไซต www.harn.co.th รวมท้ังเปดเผยชองทางการรับเร่ืองรองเรียนไวใน website หรือรายงานประจําป 

 

ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

• การกระทําใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมถึง นโยบาย กฎ  ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

• การกระทําใดๆ ท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือ

ตนเองและหรือผูอ่ืน เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน  

• การกระทําใดๆ ท่ีทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในท่ี

บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือทําใหบริษัทฯ เสีย

ผลประโยชน 

6.5.2 คณะกรรมการดูแลใหมีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีท่ีมีการชี้เบาะแส โดยกําหนดใหมีชองทางในการแจงเบาะแส

ผานทาง website ของกิจการหรือผานกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการท่ีได รับมอบหมาย รวมท้ังมี

กระบวนการตรวจสอบขอมูล การดําเนินการและรายงานตอคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลใหมีมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมแกผูแจงเบาะแสท่ีแจงเบาะแสดวยเจตนาสุจริต เพ่ือเปนการ

คุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังน้ี 

(1)  ผูเแจงเร่ืองรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและเปนธรรมจาก 

บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปล่ียนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ี

ทํางาน พักงาน ขมขู   รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรม   

(2)  บริษัทฯ จะเก็บเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตท่ีจําเปนตองเปดเผย

ตามขอกําหนดของกฎหมาย 

(3)  บุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบเร่ืองหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และไม

เปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูล

ออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี 
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หมวด 7 

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

Ensure Disclosure and Financial Integrity 
 

7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง 

เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ีมิใชขอมูล

ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

การจัดทํารายงานทางการเงนิ 

7.1.1 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําป 

งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม

และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญ

อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

7.1.2 คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดงควบคู

กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7.1.3 คณะกรรมการดูแลใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะและประสบการณท่ีเหมาะสม

กับหนาท่ีความรับผิดชอบและมีจํานวนเพียงพอ รวมถึงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบ

ภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ 

การเปดเผยขอมูล  

7.1.4 บริษัทฯ เผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูล

ตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

7.1.5 บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผูลงทุน ท้ังการรายงานขอมูล

ทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ   

7.1.6 การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และ

ขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการส่ือสารในชองทางอ่ืน ๆ (ถามี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท 

7.1.7 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเส่ียง และ

นโยบายเกี่ยวกับการดแูลส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

7.1.8 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือ

ประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

7.1.9 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7.1.10 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการประชุมและ

จํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรม และ

พัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7.1.11 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงนิคาตอบแทนท่ีกรรมการแต

ละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7.1.12 ในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ กรรมการรายน้ันควรดูแลให

การเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย 

7.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

แนวปฏิบตัิเพือ่ใหเปนไปตามหลักปฏิบัต ิ

7.2.1 คณะกรรมการจะกํากับใหฝายจัดการเปนผูติดตามความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถในการ

ชําระหน้ี ตลอดจนการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหาทางการเงินของบริษัทฯ   โดยมีการ

รายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็ว หากเร่ิมมี

สัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 

7.2.2 ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมีความ

มั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินกิจการ สภาพคลองทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชําระหน้ี 

7.3   หากกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการจะดําเนินการจนมั่นใจไดวา กิจการมีแผน

ในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ท้ังน้ี ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

7.3.1 หากกิจการมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีหรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิดดูแลให

กิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล 
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7.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเน่ือง กระแสเงินสดต่ํา ฯลฯ ให

ฝายจัดการ ติดตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

7.3.3 หากกิจการมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหา โดยคํานึงถึงความเปนธรรม

ตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหน้ี ท้ังจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยใหฝายจัดการรายงานสถานะ

อยางสม่ําเสมอ 

7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

7.4.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรมและการ

เคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาตามความสําคัญท่ีมีผลตอธุรกิจหลัก โดย

คํานึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรับการยอมรับ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป 

7.4.2 ดูแลใหขอมูลท่ีเปดเผยเปนเร่ืองท่ีสําคัญและเปนผลการปฏิบัติจากโครงการหรือแผนงาน ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธหลักของ

บริษัทฯ เพ่ือนําไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน 

7.5    คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ท่ีทําหนาท่ีในการส่ือสารกับผูถือหุนและ

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน 

นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และ

ทันตอเหตุการณไดอยางเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ สามารถนําขอมูล

เหลาน้ันไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.5.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการเปดเผยขอมูล (disclosure policy) เพ่ือใหมั่นใจไดวา การส่ือสารและการเปดเผย

ขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางท่ีเหมาะสม ปกปองขอมูลลับและขอมูลท่ี

มีตอผลตอราคาหลักทรัพย รวมท้ังมีการส่ือสารใหเขาใจตรงกันท้ังองคกรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

7.5.2 คณะกรรมการจัดใหมีการกําหนดผูท่ีรับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ

หนาท่ี เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมท้ังวัตถุประสงค เปาหมายหลักคานิยมและสามารถส่ือสารกับตลาดทุนไดเปนอยางดี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ เชน การจัดใหมีหลักปฏิบัติใน

การใหขอมูล นโยบายการจัดการขอมูลท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพย รวมท้ังกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของนักลงทุน

สัมพันธใหชัดเจน เพ่ือใหการส่ือสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7.5.4 กําหนดชองทางการส่ือสารกับผูถือหุน และเปดเผยใหทราบบนเวปไซคของบริษัทฯ เกีย่วกับการใหขอมูลและตอบขอซักถาม

ของผูลงทุน และส่ือมวลชน ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสท่ี wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท 02 203 0868 
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7.6 คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

แนวปฏิบตัิเพือ่ใหเปนไปตามหลักปฏิบัต ิ

7.6.1 นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   แบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบันท้ัง

ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี 

• วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 

• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

• รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับปจจุบันและของปกอนหนา 

• แบบ 56-1 และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 

• ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 

• โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 

• โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose Enterprises/ 

Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี) 

• กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด

และมีสิทธิออกเสียง 

• การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง 

• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

• ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 

• นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

• นโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงดานตางๆ 

• นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการรองเรียน หรือแจงเบาะแส 

• กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเร่ืองท่ีตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

• กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

• ขอมูลติดตอหนวยงาน  หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลได 

หมายเลขโทรศัพท 

7.6.2 บริษัทฯ จัดใหมีการเผยแพรขอมูลสินคา ความรูการใชงาน ท่ีเปนประโยชนแกผูสนใจท่ัวไป ทาง Facebook: Harn 

Engineering Solutions Pcl. 

 

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ 

เลขท่ีเอกสาร S-CGO-001 หนวยงาน   : ฝายกํากับดูแลกิจการ 

วันท่ีเร่ิมใช 1 เมษายน 2563  แกไขคร้ังท่ี 4 หนา 35/39 

 

หมวด 8 
สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

Ensure Engagement and Communication with Shareholders 
 

8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของ

บริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู  สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับ

ขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ือง

สําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี  การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญ

และมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ ท่ีเปนการสงเสริม และอํานวยความสะดวกใน

การใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

การจัดประชุมผูถือหุน 

8.1.1 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันส้ินรอบปบัญชี

ของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณาวาระพิเศษในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือน หรือ

เกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุม

วิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ท่ีจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพ่ือให

การจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

8.1.2  บริษัทฯ จะดําเนินการตามขอบังคับบริษัท หากผูถือหุนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของ

จํานนวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด เขาชื่อกันทําหนังสือฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน 

8.1.3 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน โดย

บริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระท่ีระบุไว

ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

8.1.4 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพร

ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

8.1.5 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุนรับทราบ

ลวงหนากอนวนัประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมท้ัง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บนเว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังใน

รูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมท้ังไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ  ไดเผยแพร

เอกสารการประชุมตามท่ีกลาวมาขางตน บนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว 

และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา  เพ่ือนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพกอนวันประชุม ไมนอยกวา 

7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม 

8.1.6 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม 

โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม

ผูถือหุน รวมท้ังจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

8.1.7 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ

หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุม พรอมท้ังจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

8.1.8 บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะ

วาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ

ประชุมกอนตัดสินใจ รวมท้ังไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน 

การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

8.1.9 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปนการ

ลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิม หรือไมเพ่ิมวาระท่ีผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา 

คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึง หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไม

นอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึง

วันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผู

ถือหุน  มีสิทธิทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได  

การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนน้ัน ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ พรอม

ขอมูลท่ีเปนประโยชนประกอบการพิจารณา 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการนําเร่ืองเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปน้ี 

• เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติ

ในเร่ืองดังกลาว 

• เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 

• เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนด

เปนวาระการประชุมทุกคร้ัง 

• เร่ืองท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และระเบียบ

ตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ 

• เร่ืองท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

• เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง  หรือกรณีท่ีบริษัทฯ ตองการขอมูลเพ่ิมเติมแลว ไมสามารถติดตอ

กับผูถือหุนท่ีเสนอเร่ืองได 

• เร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวย

เสียงท่ีนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมไดเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
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• ตลอดจนเร่ืองท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเร่ืองท่ีซ้ํากับเร่ืองท่ีไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมท้ังในกรณีท่ีผูถือ

หุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเร่ืองดังกลาวให ผูถือหุนทราบผานชอง

ทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ 

ขอเสนอท่ีจะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากล่ันกรอง และนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวาความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด 

8.1.10 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4 เดือน

กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับ

รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ี

ถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการ

ประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และขอบังคับบริษัทฯ  รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานท่ีดี มีความเปน

อิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยาง

สม่ําเสมอ เปนตน 

รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ น้ัน กรรมการอิสระ จะพิจารณากล่ันกรองและ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวาความเห็น

ของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

8.2 คณะกรรมการดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและเอ้ือใหผูถือ

หุนสามารถใชสิทธิของตน 

8.2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี และใชสถานท่ีจัด

ประชุมท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และ

แมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสีย

สิทธิ และมีการจัดเจาหนาท่ีตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม และมีการ

จัดเตรียมของวาง และเคร่ืองดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง 

8.2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง

เพ่ือความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง 
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8.2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลงและนับคะแนน

เสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวมคะแนน และ

ประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม 

8.2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมีสิทธิเขา

รวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ได

อยางอิสระ 

8.2.5 เมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี และท่ี

ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเร่ิมประชุม  บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การ

เปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีจะตองลงมติในแตละวาระตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ 

8.2.6 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 

8.2.7 บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หากกรรมการทานใด

มีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจงให

ผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียน้ันจะไมเขารวมประชุมในวาระน้ันๆ 

8.2.8 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินการ 

รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

8.2.9 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให

ขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในท่ีประชุมผูถือหุน เชน 

การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการ

อนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

8.2.10 จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ

พัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน 

8.2.11 มีการจัดแสดงขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังจัดมุมนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมี

เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน 

8.3 คณะกรรมการดูแลใหการเปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและครบถวน 

แนวปฏิบตัิเพือ่ใหเปนไปตามหลักปฏิบัต ิ

8.3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือหุน โดย

แจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ดวย 

8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยมีขอมูลอยางนอย 

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ 

เลขท่ีเอกสาร S-CGO-001 หนวยงาน   : ฝายกํากับดูแลกิจการ 

วันท่ีเร่ิมใช 1 เมษายน 2563  แกไขคร้ังท่ี 4 หนา 39/39 

 

(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารท่ีเขาประชุม และสัดสวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง) จํานวนบัตรเสีย 

ของแตละวาระ 

(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมท้ังชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 

8.3.3 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผูถือหุน ตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) 

หลักปฏิบัติและติดตามใหมีการปฏิบัติ 

 บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบ และ

ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  

 โดยบริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง

กําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการบังคับบัญชา ใหมี

ความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางเครงครัด 

 บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ  โดย 

• หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกําหนดไวจะไดรับโทษทางวินัย  

• หากมีการกระทําท่ีเชื่อไดวาทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาสงเร่ือง

ใหเจาหนาท่ีรัฐดําเนินการตอไป 

• หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีมิได

กําหนดไวในในเอกสารฉบับน้ี ใหตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทําน้ันกับตนเองดังตอไปน้ี 

 การกระทําน้ันขัดตอกฎหมายหรือไม 

 การกระทําน้ันสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม 

 การกระทําน้ันสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม 

 การกระทําน้ันเปนท่ียอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 

 หากพบวามีความเส่ียงตอขอหน่ึงขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหน่ึงเพ่ือใหเกิดความ

รอบคอบตอการดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 ท้ังน้ี หากพนักงานหรือบุคคลท่ัวไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ใหแจง

ขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามท่ีระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

• จดหมาย  เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

   เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

• อีเมล      chairac@harn.co.th 

• ทางเว็ปไซต   www.harn.co.th 

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพ่ือคุมครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูแจงขอรองเรียนหรือขอ

กลาวหาดังกลาว 
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