
 
 

 

 

 

นโยบายก ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ี

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรของบริษัท บิลท์ แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้

ปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies

) ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก ำหนด และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่

ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตำมแนวทำงที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก ำหนด  เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และยังท ำให้เกิดควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท ำให้เกิด

ควำมเชื่อมั ่นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

ประกอบด้วยสำระส ำคัญ 8 หมวด ดังนี้   

หมวดท่ี 1  การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้

กิจการอย่างย่ังยืน 

บริษัทได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชัดเจนตำมรำยละเอียดที่ระบุ

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และ

เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยกำรลงทุนในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น เป็นต้น ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อให้บุคลำกรของบริษัทสำมำรถปฏิบติั

หน้ำที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผล และดูแลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไป

อย่ำงเหมำะสม 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงระมัดระวัง มี

จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำร  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมกำร กฎบัตรคณะกรรมกำรชุด

ย่อย และนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส ำคัญ และเพื่อให้บริษัทสำมำรถปรับตัวเพื่อรองรับ

ควำมเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยต่ำงๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผู้ถือ

หุ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำและก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. เรื่องที่พิจำรณำและก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำร 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรดูแลให้มีการด าเนินการ เร่ืองท่ีด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์เป้ำหมำยในกำรประกอบธุรกิจ 1. ก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี 

2. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้ง

ประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

2. ดูแลควำมเหมำะสม เพียงพอของระบบบริหำรควำม

เส่ียง และกำรควบคุมภำยใน 

 



 
 

 

3. ดูแลโครงสร้ำงและกำรปฏิบัติของคณะกรรมกำรให้

เหมำะสมเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักในกำร

ประกอบธุรกิจอย่ำงมีประสทธิภำพ 

3.  ก  ำหนดอ  ำนำจด ำเน ินกำรท ี ่ เหมำะสมกับควำม

รบัผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร 

4. สรรหำ พัฒนำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำน

ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

4. ก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำ และ 

งบประมำณ 

5. ก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนเป็นเครื ่องจูงใจให้

บ ุคลำกรปฏิบ ัต ิงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

เป้ำหมำยหลักขององค์กร 

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 6. กำรดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและอื ่นๆ ให้มี

ควำมน่ำเชื่อถือ 

2. เรื่องที่คณะกรรมกำรไม่ควรด ำเนินกำร 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ 

1. กำรจัดกำรให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้ว กล่ำวคือคณะกรรมกำรควรปล่อย

ให้ฝ่ำยจัดกำรรับผิดชอบกำรตัดสินใจด ำเนินงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรรับบุคคลเข้ำท ำงำนตำมกรอบนโยบำยที่

ก ำหนดไว ้และติดตำมดูแลผลโดยไม่แทรกแซงกำรตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 

2. เรื่องที่ข้อก ำหนดห้ำมไว้ เช่น กำรอนุมัติรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย 

 

หมวดท่ี 2 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักในกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้สำมำรถเติบโตคู่กับสังคมด้วยควำมยั่งยืน สร้ำงคุณค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ผู้ถือ

หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่ส ำคัญของบริษัทคือ กำรเป็นบริษัทพัฒนำโครงกำร ที่เน้นด้ำนกำรออกแบบ

และคุณภำพเพื่อส่งมอบที่อยู่อำศัย ให้ตอบสนองกับทุกชีวิตพร้อมดูแลด้วยบริกำรที่ใส่ใจ เพื่อร่วมสร้ำงชุมชนแห่ง

ควำมสุข และปลอดภัย โดยกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้เติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ควำมถูกต้องโปร่งใส และมี

จริยธรรมที่ดี โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรเป็นหลัก 

 

หมวดท่ี 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั ้งในเรื ่องขนำด 

องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมกำรที่เป็นอิสระ ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลักที่

ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณสมบัติหลำกหลำย ทั้งในด้ำนควำมรู้

ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยและ

ภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทให้

เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

 

 



 
 

 

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 (1)  คณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ

อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน และคัดเลือกบุคคลที่

เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร อันจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 

ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระของบริษัททุกท่ำนมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ข้อบังคับ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์ ข้อก ำหนด และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้ำที่และก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 

ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) ควำมรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดย

ค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

2. ก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกิจ งบประมำณ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร และอ ำนำจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตำมที่ฝ่ำยจัดกำรน ำเสนอ 

รวมถึงก ำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย

จัดกำรหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและงบประมำณ

ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอเพื่อให้บรรลุ

กลยุทธ์ และเป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณของบริษัท และบริษัทย่อย 

4. ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และจัดให้มีกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน และระบบตรวจสอบภำยในที่

เพียงพอและเหมำะสม และระบบจัดเก็บเอกสำรที่ท ำให้สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้ใน

ภำยหลัง 

5. จัดให้มีกำรท ำงบกำรเงินของบริษัท ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้มีควำมถูกต้อง เพื่อแสดง

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบบัญชีที่ผ่ำนมำให้ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน และ

ถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ก่อนที่จะน ำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 

6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 

ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

7. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั้งวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำด้วยระยะเวลำพอสมควร และ

ต้องไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับของบริษัท 

8. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นกำรประชุมเต็มคณะ

เมื่อมีกำรพิจำรณำลงมติในเรื่องหรือรำยกำรที่มีนัยส ำคัญ รำยกำรที่มีนัยส ำคัญควรรวมถึง รำยกำร

ได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส ำคัญต่อบริษัท รำยกำรซื้อหรือขำย

ทรัพย์สินที่ส ำคัญ กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ กำรก ำหนดระดับอ ำนำจด ำเนินกำร และกำรก ำหนดนโยบำยกำร

บริหำรกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำรบริษัท เป็นต้น 



 
 

 

9. ก ำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย อำทิ กำรท ำรำยงำนที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญ เป็นต้น  

10. ก ำกับดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมกำรหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกรรม

ใดๆ ที่ท ำกับบริษัท หรือมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้

กรรมกำรรำยดังกล่ำวแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ นอกจำกนี้ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท

รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำว มีหน้ำที่แจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์ 

และกำรท ำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท บริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว 

11. ก ำกับดูแลให้บริษัทด ำเนินงำนตำมกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอยธุรกิจของบริษัท อย่ำง

ถูกต้องสุจริตและไม่มีกำรประกอบธุรกรรมอันจะท ำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรละเมิด

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นใด รวมถึงจัดให้บริษัทด ำเนินธุรกิจที่ไม่มีพฤติกรรม

สนับสนุนกำรคอรัปชั่น (Corruption) โดยให้หลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่มควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำร

หำผลประโยชน์ทำงอ้อมได้ และก ำหนดบทลงโทษอย่ำงรุนแรงในกรณีที่พนักงำนบริษัทมีกำรทุจริตและ

คอรัปชั่น        

12. ก ำกับดูแลให้บริษัทด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรให้กำร

สนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกำสที่จะท ำได้ตำมควำมเหมำะสม โดยให้ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนที่ไม่สร้ำง

ควำมเดือนร้อนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งครำวด้วย 

13. ก ำกับดูแลให้บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบและจริยธรรมแบบยั่งยืนในทุกกระบวนกำร

ของวงจรธุรกิจ โดยให้ค ำนึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้แก่ ผู้ขำยสินค้ำ (Supplier)  ผู้ซื้อสินค้ำ (Customer) 

และ ผู้แข่งขัน (Competitor) 

14. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย

บริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/

หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง

เพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และอนุมัติกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำเสนอเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

15. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด ตำมควำมเหมำะสมและ

จ ำเป็น และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

16. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงมีอ ำนำจในกำรแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้ง

ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรให้

เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำร ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำเสนอ 

ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือ

มอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ

หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้แล้ว 



 
 

 

17. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื ่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ ่งอย่ำงใดแทน

คณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้

บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำร

บริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนั้นๆ ได้  

ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจตำมนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้บุคคล

ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจ

มีควำมจัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท ำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) เว้นแต่เป็นกำร

อนุมัติรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป หรือเป็นตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรตำมที่ก ำหนด

เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทจด

ทะเบียนตำมประกำศคณะกรรมก ำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศ อื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

18. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท พร้อมทั้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

เลขำนุกำรบริษัท 

(2)  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุน

คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ และค ำสั่งใด ๆ 

รวมทั้งเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ภำยใต้กรอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. จัดท ำและก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจ

กำรบริหำรงำนเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ และด ำเนินกำรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษ ัทรวมถึงตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเน ินงำนดังกล่ำวให้เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. เป็นผู้บริหำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท 

3. ศึกษำควำมเป็นไปได้และอนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ

ของบริษัท (เช่น กำรซื้อขำย กำรลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ใน

อ ำนำจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

4. อนุมัติกำรขอเปิดบัญชีต่ำงๆ กำรเบิกถอนเงินจำกบัญชีทั้งหมดของบริษัท กำรใช้สินเชื่อที่ธนำคำรหรือ

สถำบันกำรเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้ง กำรขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่ำงๆ กับธนำคำรหรือสถำบัน

กำรเงินทุกแห่ง ตลอดจนกำรจ ำน ำ จ ำนอง น ำหลักทรัพย์ต่ำงๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกัน ทั้งที่ต้องจด

ทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตำม กำรเข้ำเป็นผู้ค ้ำประกันหนี้ดังกล่ำว ทั้งนี้ ภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ใน

อ ำนำจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

5. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัท และเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

6. อนุมัติแต่งต้ังที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณที่

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละปี 

7. ให้แนวนโยบำย แต่งตั้ง ก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ประสำนงำน และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ

คณะท ำงำนพิเศษ หรือคณะบริหำรงำนพร้อมทั้งพิจำรณำและอนุมัติข้อเสนอต่ำงๆ ซึ่งเสนอโดยคณะ

บริหำรงำนหรือคณะท ำงำนพิเศษ 

 



 
 

 

8. ก ำหนด พิจำรณำ อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบำยกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท 

9. ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และก ำหนดแนวนโยบำยและอ ำนำจหน้ำที ่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ

คณะท ำงำนพิเศษ 

10. มีอ ำนำจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่ำจ้ำง ปลด ลงโทษทำงวินัย ก ำหนดเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำรโบนัส บ ำเหน็จ 

และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนบริษัท ซึ่งมี

ต ำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป รวมถึง รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือเทียบเท่ำ หรือคณะท ำงำน

พิเศษต่ำงๆ เพื่อด ำเนินงำนเฉพำะเรื่อง 

11. มีอ ำนำจแต่งตั ้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ด ำเน ินกิจกำรของบริษ ัทภำยใต้กำรควบคุมของ

คณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจด ำเนินกำร

ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรและมีอ ำนำจเปล่ียนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอ ำนำจนั้นๆ ได้ 

12. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุน

คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย 

สอดคล้องตำมระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ดี  รวมทั้งสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน

ถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัท มีและบริษัทย่อยมีรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิน

แสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนมีควำมน่ำเชื่อถือ

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบ

จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 

2. สอบทำนให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน หรือเห็นชอบกำรพิจำรณำว่ำจ้ำงผู้

ตรวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอกบริษัท 

3. สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกำศของ

ตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

พร้อมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำ

ร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ1 ครั้ง  

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน

ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่ำงน้อย

ดังต่อไปนี้ 



 
 

 

(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท  

(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและ

ประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือ

ธุรกิจของบริษัท 

(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 

(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือน ำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(6) จ ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(8) ธุรกรรมอื่นใดที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 

7. หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษัท โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 

7.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

7.2 กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 

7.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกำศของตลำด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของ

บริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือฝ่ำยบริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน

ระยะเวลำตำมที่  คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจ

รำยงำนว่ำมีธุรกรรมหรือกำรกระท ำดังกล่ำวข้ำงต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอ ำนำจใน

กำรว่ำจ้ำงหรือน ำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยในงำนตรวจสอบและสอบสวน 

9. สอบทำนกฎบัตรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อพิจำรณำว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ก ำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีกำรพิจำรณำเปล่ียนแปลงหำกมีควำมจ ำเป็น 

10. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำง

น้อย 3 คน เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำร

แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมกำรบริษัทเพื่อท ำหน้ำที่

กรรมกำรชุดย่อย รวมถึงพิจำรณำรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล

ตำมกระบวนกำรสรรหำที่ได้ก ำหนดไว้   

 

 

 

 

 



 
 

 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสรรหำ 

1. พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้มี

ควำมเหมำะสมกับขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัท และ

สถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  

2. พิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงกำรศึกษำ ควำมรู้ 

ควำมช ำนำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

3. พิจำรณำควำมเป็นอิสระ และคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำน เพื่อให้แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของ

บริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจำรณำคุณสมบัติของผู้บริหำรสูงสุดที่เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ที่ 

ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และน ำปัจจัยสภำพแวดล้อมทำง

ธุรกิจที่ส ำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภำพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรแข่งขันทำง

ธุรกิจมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

5. ก ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำร (รวมถึงสมำชิกในคณะกรรกกำรชุดย่อยของ

บริษัท) และผู้บริหำรระดับสูง ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โครงสร้ำงและ

คุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ โดยยึดมั่นให้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำจที่ดี  

6. พิจำรณำคัดเลือกผู ้ที ่มีควำมเหมำะสมเป็นกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผู ้บริหำร เพื ่อเสนอชื่อให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตั้ง และ/หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 

(แล้วแต่กรณี) 

7. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท 

8. ก ำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศ และมอบเอกสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่ให้แก่

กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังใหม่ 

9. จัดท ำและทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  (Succession  plan) ของผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท เพื่อ

เตรียมควำมพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงำนเพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัท  สำมำรถด ำเนินไป

ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

10. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื ่อให้

สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 

11. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท

ก ำหนด 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้ำงและองค์ประกอบค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร

เป็นประจ ำทุกปี 

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ

น ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและด ำเนินกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรสรรหำจะน ำผล

กำรประเมินดังกล่ำวมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรฯ  

3. เสนอและทบทวน รูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่น

ใด) ของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้เหมำะสม เป็นธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

โดยเชื่อมโยงค่ำตอบแทนกับผลกำรประเมิน แผนธุรกิจ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยรวม เพื่อให้

สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศักยภำพ  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริษัท 

เป็นผู้พิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

4. พิจำรณำ อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

5. พิจำรณำ อนุมัติและทบทวนโครงสร้ำงและองค์ประกอบค่ำตอบแทนที่เหมำะสมส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท   

 

นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพื ่อท ำหน้ำที ่ในกำรด ำเนินกำรที ่เกี ่ยวข้องกับกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยกำรให้ค ำแนะน ำในเรื่อง

ข้อก ำหนดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มี

กำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

3.2 การประเมินผลคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และรำยคณะดังนี้ 

(1) ประเมินตนเองรำยบุคคล โดยเลขำนุกำรบริษัทจะส่งแบบประเมินให้คณะกรรมกำรท ำกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของตนเอง และก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดส่งเพื่อให้เลขำนุกำรรวบรวมประมวลผลข้อมูล และ 

น ำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ 

(2) ประเมินผลคณะกรรมกำรรำยคณะ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะส่งแบบประเมินให้คณะกรรมกำรบริษัท

ประเมินผลประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนร่วมกันในที ่ประชุมทั ้งคณะ เพื ่อพิจำรณำและทบทวนกำร

ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

หมวดท่ี 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและ

ผู้บริหำรระดับสูงที่มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย โดย

บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของส ำนักงำน ก.ล.ต. จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษ ัทไทย ( IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร 

Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น รวมทั้งมีกำรส่งเสริม

ให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ทำงเลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรกำรอบรมที่น่ำสนใจให้กับกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ หำกมีกรรมกำรใหม่เข้ำ

มำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรท่ำนนั้นก็จะได้รับกำรสรุปลักษณะและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จำกประธำน

กรรมกำรเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป  และเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้มี

แผนสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดับสูง 

 



 
 

 

 บริษัทยงัส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ และรับ

ฟัง/ เสวนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน ที่จัดโดยส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ตลำด หลักทรัพย์ฯ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ

หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรหมุนเวียนเปล่ียนงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมควำมถนัดของบุคลำกร 

โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลัก โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจะก ำหนดช่วงเวลำและ

พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวเพื่อเป็นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษัท เพื่อพัฒนำผู้บริหำรและพนักงำนให้

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึ้นและให้สำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 

 

หมวดท่ี 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ตลอดเวลำที่บริษัทด ำเนินธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำม

รับผิดชอบต่อสังคม ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น

และพนักงำนของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและ

ข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ

ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดย

ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัทและไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำร

ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนั้น  

นอกจำกนี้ ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ำย ตำมแนวทำง

ดังต่อไปนี้  

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทจะด ำเนนิธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ำง

ผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและกำรเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว รวมทั้งด ำเนนิกำรเปิดเผยข้อมูลด้วยควำมโปร่งใสและ

เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 
 

2. พนักงาน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนที่เหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ

ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น 

กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ และกำรฝึกอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงกับ

พนักงำนทุกคน และพยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนที่มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนำองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้

ก ำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงำน

ทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรห้ำมใช้

ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัด เป็นต้น 
 

3. คู่ค้า บริษัทมีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยกำรให้คู่ค้ำแข่งขันบนข้อมูลที่เท่ำ

เทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมิน

และคัดเลือกคู่ค้ำของบริษัท นอกจำกนี้  บริษัทยังได้จัดท ำรูปแบบสัญญำที่

เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญำทุกฝ่ำย และจัดให้มีระบบติดตำมเพื่อให้มั่นใจ

ว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกันกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ โดยบริษัทซื้อ

สินค้ำจำกคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบัติตำมสัญญำต่อคู่ค้ำ

อย่ำงเคร่งครัด 



 
 

 

4. ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและ

บริกำร รวมถึงกำรพัฒนำสินค้ำและพัฒนำกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบครอบคลุมให้มำกที่สุด 

นอกจำกนี้ บริษัทค ำนึงถึงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรที่ถูกต้องและ

ครบถ้วนแก่ลูกค้ำ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทำงให้ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถแจ้ง

ปัญหำสินค้ำและบริกำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ

เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทได้อย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนรักษำควำมลับ

ของลูกค้ำ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
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ค ำถำม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทำงให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อกับ

บริษัทฯ ได้โดยตรง 
 

5. เจ้าหน้ี บริษัทจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้เป็นส ำคัญ รวมทั้ง 

กำรช ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ ภำยใต้สัญญำที่

เกี่ยวข้อง 
 

6. คู่แข่ง บริษัทประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของ

กฎหมำย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็น

ธรรม  

7. ชุมชน สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

บริษัทประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของ

กฎหมำย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็น

ธรรม 
 

 

ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ และเพื่อให้ระบบสำรสนเทศของบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่ดี มีควำม

มั่นคงปลอดภัยถูกต้องเชื่อถือได้ และสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลและจัดกำร

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อก ำหนดกรอบกำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

หมวดท่ี 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อก ำกับดูแล

ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง

ด้ำนกำรเงิน และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกำรควบคุมภำยในที่จะท ำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบำยต่ำงๆ 

ซึ่งมีกำรจัดให้มีแผนกตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระใน กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำและสอบทำน

ประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้

ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเสี ่ยงและกำรควบคุมภำยในไว้ในรำยงำนประจ ำปี  ทั ้งนี้  

คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัทกับบริษัท

ย่อย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อำทิฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรใน

ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริษัท และกำรท ำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

โดยมีรำยละเอียดตำมนโยบำยต่ำงๆ ดังนี้ 

 

 

 



 
 

 

1. นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2. นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

3. นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท 

4. นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

5. นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

6. นโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

7. ก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หมวดท่ี 7 การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทำงกำรเงิน

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำร

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผย

ข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง และ สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion 

and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจ

กำรเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดียิ ่งขึ้น 

นอกเหนือจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทต้องติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี้ของบริษัท  

(3) ในภำวะที่กิจกำรของบริษัท ประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควร

มั่นใจได้ว่ำบริษัทมีแผนในกำรแก้ปัญหำ หรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้ ภำยใต้

กำรค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

(5) คณะกรรมกำรบริษัทต้องก ำกับให้เลขำนุกำรบริษัท และ/หรือหน่วยงำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ท ำหน้ำที่ใน

กำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  

(6) คณะกรรมกำรบริษัทต้องส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 

 

หมวด 8   การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญในสิทธิขั ้นพื ้นฐำนต่ำง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น ทั ้งในฐำนะของนักลงทุนใน

หลักทรัพย์และเจ้ำของบริษัท เช่น สิทธิในกำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก ำไร

จำกบริษัทสิทธิในกำรได้รับข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำงๆในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรอนุมัติธุรกรรมที่ส ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิและข้อบังคับของบริษัทกำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

(1)  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุมอย่ำงเหมำะสม และละเว้นกำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสในกำร

เข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถำนที่ซึ่งสะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะ

แนบแผนที่ซึ่งแสดงสถำนที่จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำที่เหมำะสม 

และจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ 



 
 

 

(2) แจ้งรำยละเอียดวำระกำรประชุม โดยมีค ำชี้แจงและควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระหรือประกอบ

มติที่ขอตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม

และละเว้นกำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสในกำรเข้ำประชุม หรือสร้ำงภำระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร 

เช่น ไม่ควรก ำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะต้องน ำเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำแนวทำง

ปฏิบัติของหน่วยงำนก ำกับที่เกี่ยวข้อง 

(3) เผยแพร่ก ำหนดกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท ำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงน้อยเป็นภำษำไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดย

สำมำรถเสนอชื่อต่อคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

(5) ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน

เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมและโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอหรือไม่ 

(6) ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั ้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนและ

แสดงผล เพื่อให้กำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ 

(7) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท  

(8) ในกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยก่อน

เริ่มกำรประชุม ประธำนในที่ประชมุจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม วิธีกำรใช้

สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่

ต้องลงมติในแต่ละวำระ  

(9) ประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสม และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมในกำรประชุมผู้

ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

หรือต้ังค ำถำมในวำระต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ  

(10) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถร่วมตัดสินใจในเรื่องส ำคัญได้ กรรมกำรในฐำนะผู้เข้ำร่วมประชุมและในฐำนะผู้ถือ

หุ้นไม่ควรสนับสนุนกำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระ

ส ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

(11) ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุมควรจัดให้มีกำรลงมติแยกแต่ละรำยกำร เช่น กำร

แต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งต้ังกรรมกำร 

(12) บริษัทจะสนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับผล
กำรลงคะแนน และจัดให้มีบุคคลำกรที่เป็นอิสระท ำหน้ำที่ช่วยในกำรตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

(13) ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วนในสำระส ำคัญ รวมทั้งจะมีกำรบันทึกประเด็นข้อซักถำม ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส ำคัญไว้

ในรำยงำนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริษัทจะน ำผลกำรลงคะแนนในแต่

ละวำระ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำ 

(14) บริษัทจะจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำก 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 



 
 

 

นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ

วันที่ 24 เมษำยน 2561 และปรับปรุงแก้ไข ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 

2561 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

( นำยสมชำย   ศิริสมฤทัย ) 

       ประธำนกรรมกำร 

                 บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 

 


