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สารจากประธานกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่ง
บริษัทควรจัดให้มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยัง่ยืนและเป็นที่ยอมรับจากทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจงึมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี อนั
ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีห่ลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์
กบับรษิัท เพศ โดยมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อยหนึ่งคน มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัที่
บรษิทัด าเนินกจิการอยู่  และผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์และความรบัผดิชอบ มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีม่กีารควบคุม
และตดิตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอ านาจ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารงานทีม่คีวามเป็นธรรม มจีรยิธรรมและความโปร่งใส ค านึงถงึสทิธิ
ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกจิการซึง่จะส่งผลต่อความ
เชื่อมัน่ของผู้ถอืหุน้ ผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
มัน่คงและเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มลูค่าการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว 

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการอื่นที่
เป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีเ่ป็นผูร้่วมคา้ทีช่่วยส่งเสรมิกลยุทธท์างการคา้ และกรรมการอสิระ ซึง่มจี านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของ
กจิการ โดยเมื่อรวมแลว้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน    

ทัง้นี้กรรมการอสิระเป็นกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิ  
หรอืความสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระ โดยหลกัเกณฑก์ารเป็นกรรมการอสิระเป็นไปตามค า
นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และมีความเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดคุณสมบตัิของ
กรรมการอสิระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นของอตัราการถอืครองหุน้ของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หมวดที ่5 คณะกรรมการ ขอ้ที ่17 คอื  
“ ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ให้

ตรงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 ”  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ก าหนดใหก้รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั แต่ทัง้นี้ การด ารงต าแหน่งดงักล่าว
จะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นกรรมการของบรษิทั เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของ
บรษิทัไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ไม่นบัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม และบรษิทัรว่มทนุ ซึง่บรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้
ไปก ากบัดแูลการบรหิารจดัการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  
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บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

1) ก ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์องฝ่ายจดัการ  
2) ใหค้ าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานประจ าของบรษิทั  
3) เรยีกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุมผู้ถือหุ้น  ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนด

ระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4) สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  ตลอดจน

ดแูลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนส าเรจ็ลุล่วง 
5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ความ

รบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
6) ดูแล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด

ไว ้ 
7) เป็นผูล้งคะแนนตดัสนิในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัท และการก ากบัดูแลให้การบริหาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถอืหุ้น ภายใต้กรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีและ
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมหีน้าทีด่งันี้ 

1) จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และก ากบัดูแลการด าเนินกจิการทัง้หลายของ
บรษิทั 

2) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายขององคก์ร  
3) ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัเป็นประจ าทุก 5 ปี 
4) ก าหนดกลยุทธแ์ละนโยบายการด าเนินธุรกจิเพื่อใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบิตั ิ 
5) ตดิตามใหม้กีารน ากลยุทธ ์เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏบิตัติามทีก่ าหนดไว้ 
6) ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารใหบ้รหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
7) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครัง้ 
8) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ และขออนุมตัิ

ส าหรบัมตต่ิางๆ ทีน่อกเหนือจากอ านาจของคณะกรรมการ 
9) ตดิตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
10) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ตาม

ขอ้ก าหนดของคลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
11) จดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้น

รายงานประจ าปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 

12) ก าหนดใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
13) เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
14) เสนอกรรมการทีอ่อกตามวาระและกรรมการเขา้ใหม่ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
15) เสนอการจ่ายเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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16) อนุมตัเิรื่องทีค่ณะกรรมการบรหิารเสนอ รวมถงึรายการเกีย่วโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัย ์ตามทีก่ าหนดโดยหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

17) อนุมตักิารท าธุรกรรมสญัญาใดๆ ในเรื่องภาระผกูพนั การก่อหนี้และการค ้าประกนัของบรษิทัอนุมตัแิต่งตัง้  
18) ก าหนดอ านาจหน้าที ่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
19) ก าหนดการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
20) อนุมตัใิหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจ า

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
21) จดัใหม้กีารจดัท าจรรยาบรรณธรุกจิและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร

และพนกังานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและแนวทางปฎบิตัทิีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนตดิตามใหม้ี
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างจรงิจงั 

22) อนุมตัแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อรบัผดิชอบด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
      จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร    

• ทะเบยีนกรรมการ 
• หนงัสอืเชญิประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
• หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
• รายงานประจ าปีและแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู 
• รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 
• รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามกฎระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัต่างๆ  ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

23) ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ใหก้รรมการบรหิารมอี านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบ
และขอ้บงัคบัของบรษิทั เวน้แต่รายการทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) มอี านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกจิและกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3) ก าหนดแผนธุรกจิ อ านาจการบริหารงาน ก าหนดงบประมาณส าหรบัประกอบธุรกจิประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิ และด าเนินการตามแผนทางธุรกจิและกลยุทธ์ทางธุ รกจิโดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) มอี านาจด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั รวมทัง้จดัตัง้โครงสรา้งองคก์ร และการบรหิาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั  

5) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารกู้หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถึงการเขา้เป็นผู้ค ้าประกนั หรอืการ
ช าระเงนิหรอืใชจ้า่ยเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การจ่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นตน้ ทัง้นี้มกีารก าหนดวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการไม่เกนิกว่า 200 ลา้นบาท หรอืจ านวนเทยีบเท่า หรอื
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย อย่างไรกด็ ีวงเงนิดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

6) มอี านาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจา้หน้าทีข่องบรษิทัในต าแหน่งทีไ่ม่สงูกว่าต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
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7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั 
อนึ่ง การอนุมตัริายการดงักล่าวขา้งตน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร
หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร  สามารถอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอื
มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามขอ้บงัคบับรษิทั และตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด) กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้
เป็นการอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ทัง้นี้ 
กรรมการบรหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีในเรื่องดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมอี านาจในการ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารไดต้ามทีจ่ าเป็นหรอืเหน็สมควร  

อ านาจอนุมตัหิลกัของคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารตอ้งพจิารณา โดยสรุปมดีงันี้ 
1. นโยบายดา้นการเงนิ – เรื่องทีจ่ะตอ้งผ่านการอนุมตัปิระกอบดว้ย 

1.1 งบประมาณประจ าปี  
1.2 การร่วมลงทุนในบรษิทัอื่น  
1.3 การกูย้มืเงนิ  

2. นโยบายดา้นการบรหิารงาน – การปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
3. นโยบายดา้นพนกังาน – การอนุมตัอิตัราการปรบัเงนิเดอืน โบนสั ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
4. การจดัซือ้สนิทรพัยถ์าวรนอกงบประมาณ 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัไดก้ าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อการถ่วงดุลและสอบทาน
ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในเรื่องส าคัญที่ก าหนดไว้จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทุกครัง้ 

การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้าน
นโยบาย และการบรหิารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มบีทบาทหน้าที ่ดงันี้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้รบัมอบอ านาจหน้าที่จากคณะกรรมการบรษิทั ให้มีอ านาจในการจดัการ ซึ่งรวมถึงการ
ก าหนดนโยบาย การตดัสนิใจ และการใชอ้ านาจจดัการบรษิทัอย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด โดยมหีน้าทีด่งันี้ 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. รับผิดชอบการจัดท านโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการ 

3. ตดิตามและรายงานฐานะของบรษิทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงาน เพื่อ
สนบัสนุนธุรกจิใหม้กีารเตบิโต 

4. มอี านาจในการท านิตกิรรมผูกพนับรษิทัตามขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองบรษิทั เรื่อง อ านาจ
อนุมตัดิ าเนินการ 

5. ดแูลใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่    
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6. รกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  
7. ตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 
8. บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล โดยมอี านาจในการออก/แกไ้ข/เพิม่เตมิ/ปรบัปรุง ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ

ท างานของบรษิทั 
9. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง 

และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจที่ให้ ไว้ และ/หรอื ให้
เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด และต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมี
ส่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
ของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทั
ไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารในบรษิัทอื่นทีไ่ม่ใช่
บริษัทในกลุ่มได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่ในการเป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิัท และห้ามมใิห้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิารในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น ทัง้นี้เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สงูสุดในการทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่
ในฐานะประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

1) การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดการประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมวาระปกตอิย่างน้อย 5 ครัง้ต่อปี ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สงิหาคม 
พฤศจกิายน และธนัวาคมของทุกปี และไดแ้จง้วนัประชุมล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดั
เวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครัง้ และอาจมกีารประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น 

วาระการประชมุ 

ประธานคณะกรรมการของบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารร่วมกนัก าหนดวาระการประชุม โดยกรรมการท่านอื่น
สามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อน ามาพจิารณาได ้และเลขานุการบรษิทัอาจน าเสนอวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ 
ใหค้รบถว้น 

การจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ 

เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เวน้แต่เป็นเรื่องทีต่อ้งพจิารณาอย่างเร่งด่วน โดยตอ้งใหเ้หตุผลความจ าเป็น 
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องคป์ระชมุและการประชุม 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้อีงคป์ระชุมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึครบเป็น
องคป์ระชุม  รวมถงึ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ กต็อ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททัง้หมดที่จดัให้มีขึ้นในรอบปี ประธานคณะกรรมการจะท าหน้าที่ดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอส าหรับ
กรรมการที่จะเสนอความเหน็ โดยมฝ่ีายบรหิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ น าเสนอขอ้มูลประกอบการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็  
รวมถงึในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกเพิม่เตมิ ทัง้นี้ใน
การประชุมแต่ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 1-3 ชัว่โมง   

ในระหว่างการประชุม หากมีการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขดัแย้งในผลประโยชน์หรือการได้เปรียบ
เสยีเปรยีบในผลประโยชน์นัน้ กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง และต้องออกจากที่
ประชุมระหว่างการพจิารณาเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้เพื่อความเป็นอสิระในการตดัสนิใจของกรรมการท่านอื่น 

รายงานการประชมุ 

เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดัท ารายงานการประชุมและเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการสอบทานและสง่ใหก้รรมการทุก
ท่านใหค้วามเหน็ ซึง่ในรายงานการประชุมจะมกีารบนัทกึมตขิองทีป่ระชุมและขอ้มลูไวอ้ย่างเพยีงพอและครบถว้น 

นอกจากนี้ ก าหนดใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มฝ่ีายจดัการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจและแจ้งประธานกรรมการบรหิารทราบผลการ
ประชุมดว้ย  

การประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกนั โดยไม่มีกรรมการที่เป็น

ผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหก้รรมการมทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารไดพู้ดคุยหารอืเรื่องต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ
อย่างเป็นอสิระ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย ส าหรบัปี 2562 มกีารประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารจ านวน 2 ครัง้ โดยมี
กรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 4 ท่าน 

2) การจดัการประชุมผูถ้อืหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชขีองบรษิทั ส่วนการประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรยีกว่า การประชุมวสิามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรยีกประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ดแ้ลว้แต่จะเหน็สมควร หรอืคณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมวสิามญัภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัที่ได้รบั
หนังสอืรอ้งขอจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสใหส้ทิธิ
ผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี รวมถงึการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยการแจง้ขา่วสารดงักล่าวทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่าน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก้่อนการจดั
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ทีท่ ัว่ถงึกนัในผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะถอืหุน้อยู่เท่าใดก็
ตาม ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลหรอืนิตบิุคคลไทยและต่างประเทศ  โดยทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญั
และเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดัอย่างเคร่งครดั และตระหนักว่าผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธใิน
การตดัสนิใจ โดยไดร้บัขอ้มูลทีเ่พยีงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา รวมถงึส่งเสรมิใหม้กีารใชส้ทิธแิละไม่ละเมดิสทิธขิองผู้
ถอืหุน้ 
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คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้ีหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยขอ้มูล วนั 
เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยชี้แจงรายละเอยีดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และ
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องดงักล่าวรวมอยู่ดว้ย รวมถงึสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใช้หนังสอืมอบฉันทะในรปูแบบทีผู่้
ถอืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อยสองท่าน เป็นทางเลอืกในการมอบ
ฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทัง้หมดเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยในการประชุมผูถ้อื
หุ้นจะต้องมปีระธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การเงนิของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถงึผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั เขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ โดยประธานในทีป่ระชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสอบถาม ใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้รหิารไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทนักลงทุนสถาบนัเขา้
ร่วมประชุมอย่างเท่าเทยีมกนั โดยจดัให้มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผู้ถือหุ้นทัง้การลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนเสยีงและแสดงผลเพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้องและแม่นย า และก าหนดใหม้ี
บุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไว้
ในรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัท าหน้าที่บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผล
คะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าการประชุม รวมทัง้ประเดน็
ทีผู่ถ้อืหุน้สอบถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม ซึง่จะจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมถงึใหม้กีารบนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวดีทีศัน์ เพื่อ
เผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจขอรบัจากบรษิทัไดใ้นภายหลงั 

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมจี านวนกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะและไม่น้อยกว่า 3 
คน ทัง้นี้กรรมการอสิระต้องเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามแนวทางเดยีวกนักบัคุณสมบตัขิองกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง คุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นทุกรายได้เท่าเทยีมกนั และไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ทัง้นี้ใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
3) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการของบรษิทั รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน และไม่ไดม้ี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทั บรษิทัในเครอื 
บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
5) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ   
6) ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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7) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ นิยามกรรมการอสิระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และมคีวามเขม้งวดกว่า
ขอ้ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ในส่วนของอตัรา
การถอืครองหุน้ของบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ย  
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4) คณะกรรมการบริหาร (Group Executive Committee: ExCom) 
5)  คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่ 15 พฤศจกิายน 2542 เพื่อให้
การสนบัสนุนและปฏบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อสอบทานขอ้มลูทางการเงนิทีเ่สนอแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้ง
อื่น  สอบทานระบบบรหิารความเสีย่ง  ระบบควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภบิาล และก ากบัดแูลมาตรการ
ต่อต้านคอร์รปัชัน่  รวมทัง้สอบทานการจดัท ารายงานทางการเงนิ  เพื่อให้การปฏบิตัิงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัท
เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบรษิทัทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่ต้องมคีุณสมบตัติามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และเป็นผู้ที่มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถอืของงบการเงนิไดไ้ม่น้อยกว่า 1 คน ทัง้นี้ กรรมการอสิระทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของ
บรษิทั  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง และเพยีงพอ 
2. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม

และมปีระสทิธผิลตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
4. สอบทานแบบประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง่สายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินผล

แลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทัเกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน 
6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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8. สอบทานความถูกต้องและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน รายงานการเงนิ   
การบรหิารความเสีย่ง การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและระบบเครอืข่าย และเสนอแนวทางการปรบัปรุงให้
ทนัสมยัอยู่เสมอ 

9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย 

10. สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

11. สอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี
12. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและมคีวามเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
13. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจ้างบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท รวมทัง้เสนอ

ค่าตอบแทนและประเมนิประสทิธภิาพการท างานของผูส้อบบญัชบีรษิทั และจดัใหม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของสายงานตรวจสอบ 
15. สอบทานใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
16. ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูจ้ดัการทัว่ไป – สายงานตรวจสอบ 
17. พจิารณาความเป็นอสิระของสายงานตรวจสอบ โดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรายงานต่างๆ รวมทัง้สายการบงัคบั 

บญัชา 
18. สอบทานความพอเพยีงของระบบก ากบัดแูลของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
19. พจิารณาจดัหาทีป่รกึษาภายนอก เพื่อใหค้ าแนะน าหรอืช่วยเหลอืในการตรวจสอบภายใน 
20. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรของสายงานตรวจสอบใหเ้หมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
21. ตรวจเยีย่มหน่วยงานในบรษิทั บรษิทัย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏบิตังิาน ระบบบรหิารความ

เสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม ระบบสารสนเทศทีใ่ชง้านรวมทัง้ความปลอดภยัในโลกไซเบอร ์
ตลอดจนปัญหาเกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิ ปัญหาเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน  รวมทัง้เขา้เยีย่มชมโรงงาน
เพื่อดกูระบวนการผลติ การบรหิารคลงัสนิคา้และสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

22. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ อย่างมปีระสทิธผิล เริม่
ตัง้แต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมนิตนเอง
เกีย่วกบัมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ตามทีส่ายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมนิแลว้เพื่อมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบต่างๆ 
ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นแบบประเมนิตนเองของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

23. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าทีใ่หค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเรยีกสัง่การใหฝ่้ายจดัการหวัหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวขอ้งจ าเป็นรวมทัง้แสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏบิตังิานภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามค าสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ
การด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก าหนดออกตามวาระในวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ทัง้นี้เมื่อครบก าหนดออกตามวาระกอ็าจไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอกีกไ็ด้ นอกจากการพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ลาออก 
2) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี้ 
3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้ าเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานกรรมการบรษิทั ทัง้นี้การลาออกนัน้
จะมผีลนบัแต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึประธานกรรมการบรษิทั 

กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้บริษัทแจ้งตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีทัง้นี้กรรมการตรวจสอบทีล่าออกหรอืถูกใหพ้น้จากต าแหน่งสามารถชีแ้จงถงึสาเหตุดงักล่าว ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยกไ็ด ้

กรณีทีก่รรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งต้องอยู่รกัษาการใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที่ 

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ตนแทน 

การประชุม 

ให้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 12 ครัง้ และให้รายงานผลการปฏบิตัิงานใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรอืเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรจดัใหม้กีารประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที ่

องคป์ระชุม 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมดที่คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้จงึจะเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการตรวจสอบซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  
การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด การ
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ลงมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบอาจกระท าไดโ้ดยไม่ต้องมกีารประชุมและมผีลสมบูรณ์เสมอืนหนึ่งว่าไดม้กีารประชุมลงมติ
แลว้ เมื่อมตนิัน้ๆ กรรมการตรวจสอบไดล้งลายมอืชื่อรบัรองไวทุ้กคน 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบกรณีที่ผู้สอบบญัชพีบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า  กรรมการผู้จดัการหรือ
บุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินการของบริษัทกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์   
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรอื
มาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นใหส้ านักงาน กลต.  
และผูส้อบบญัชทีราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

2. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

2.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2 การทุจรติหรอืสิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านักงาน กลต. หรอืตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดัตัง้ขึ้นโดยการอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 1 
พฤศจกิายน 2553 ประกอบดว้ยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ ซึง่มีคุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการตามทีเ่หน็สมควร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหา ตลอดจนพจิารณาคดัเลอืกและเสนอชื่อกรรมการของบรษิัท และ
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ 

2. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู 
3. พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ 
4. น าเสนอแผนการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ

อนุมตั ิ
5. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ
6. น าเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมส าหรบัประธานกรรมการบรหิาร /ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
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7. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงนิค่าจา้งส าหรบัพนักงาน 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ

8. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ

9. จดัท ารายงานการปฏบิตังิานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
10. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมจี านวน
ครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีต่นแทน 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 โดยการ
คดัสรรจากคณะกรรมการ ผู้บรหิารของบรษิัท และ /หรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิประกอบด้วยกรรมการบรษิทัอย่างน้อยจ านวน 1 คน 
โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งควรมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกนิ 9 คน 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถให้
ค าแนะน าในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมี
ความรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการทีค่รบวาระสามารถไดร้บัการแต่งตัง้
ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารบรษิทั 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ ครบวาระ ลาออก พน้หรอืออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัหรอื
ผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืเสยีชวีติ 

4. กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ใหม้กีารพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิารของบรษิทั และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยกรรมการบรหิารความ
เสีย่งทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรหิารความเสีย่งท่านเดมิที่
เคยด ารงต าแหน่ง 

5. การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะได้รบัการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนและพจิารณาโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและกรอบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
2. ตดิตามและพฒันากรอบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างต่อเนื่อง

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
3. จดัใหม้กีารประเมนิ วเิคราะหแ์ละทบทวนความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะ

วกิฤต ิ
4. พจิารณาและใหค้วามเหน็ในการก าหนด ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่ง

ของบรษิทั (Risk Assessment Criteria) 
5. รบัทราบและพจิารณาใหค้วามเหน็ต่อผลการประเมนิความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งว่าเพยีงพอและเหมาะสม 
6. ก ากบัดแูลผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง ว่าไดน้ าไปปฏบิตัอิย่างเหมาะสม 
7. รายงานความเสีย่ง การจดัการความเสีย่งทีส่ าคญั และสิง่ทีค่วรปรบัปรุงต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
8. สนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
9. ก ากบัดแูลและสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้
10. สือ่สารและแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครัง้ 
11. ให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในการใช้บรกิารจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ค าปรกึษาแนะน า ที่เป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ 

ขอบเขต และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
12. ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการว่าจา้งบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฎบิตังิานของสว่นบรหิารความเสีย่ง ในกรณีที่

มปีรมิาณงานมากเกนิกว่าอตัราก าลงัคนของฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
13. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเนื่องกบัการบรหิารความเสีย่ง 

การประชมุ  

1. จดัใหม้กีารประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
2.   ในการประชุมแต่ละครัง้ ตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ทัง้หมด 
3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเชญิบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม 
4. การลงมตทิีป่ระชุมใหถ้อืตามเกณฑเ์สยีงขา้งมาก ในกรณีทีก่ารลงมตมิเีสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งเป็นผูช้ีข้าด 
5. ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้เป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

พจิารณาประเดน็ความเสีย่งทีส่ าคญั หรอืมเีรื่องทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 
6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้ 
7. เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืผู้จดัการฝ่ายบรหิารความเสี่ยง มหีน้าที่นัดหมาย เตรยีมความพรอ้ม

ส าหรบัการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสารการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งล่วงหน้า
ก่อนการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมส่งใหก้บัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทุกคนภายหลงัการประชุมเสรจ็
สิน้ 
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4) คณะกรรมการบริหาร (Group Executive Committee: ExCom) 

คณะกรรมการบริษัทมีมติจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่ม เพื่อท าหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการ ซึง่สามารถอนุมตัใินเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย ์โดยไม่ต้องน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั แต่ภายใต้วงเงนิไม่เกนิ  100 ล้านเหรยีญดอลลารส์หรฐั และเนื่องจาก
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนภายใตข้อ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานและเปิดเผยขอ้มลู
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ หากรายการดงักล่าวมมีลูค่าเท่ากบัหรอืสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซึง่ใน
กรณีทัว่ไปของการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์คอืการเทยีบรอ้ยละ 15 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน
หรอืของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยรวมกนั ดงันัน้อ านาจของ ExCom จะเปลีย่นแปลงในแต่ละปีตามผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั ซึง่เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิปี 2562 ซึง่เป็นขอ้มูลล่าสุด ตวัเลขรอ้ยละ 15 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิทีใ่ชเ้ป็น
กรอบอ านาจหน้าทีข่อง ExCom มอี านาจพจิารณาอนุมตัโิครงการทีม่วีงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 85 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั  

5) คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Committee) 

ได้จดัตัง้ขึ้นโดยการอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2557 โดยจะมีหน้าที่วางนโยบายการ
ด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืของบรษิทั และมหีน้าทีก่ ากบัดแูลและผลกัดนัการด าเนินงานของคณะท างาน 5 ชุด ซึง่ประกอบดว้ย 
คณะท างานดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม คณะท างานดา้นจรยิธรรมต่อแรงงาน คณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากร
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื คณะท างานดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ และคณะท างานดา้นความ
ยัง่ยนืในห่วงโซ่ธุรกจิ ขณะทีท่มีงานฝ่ายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะมหีน้าทีป่ระสานงานการท างานของทัง้หา้คณะ เหล่านี้ พรอ้มกบั
ประสานงานกบับรษิทัในเครอืต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสตัย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีงคป์ระกอบทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาและน าเสนอบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสมจากฐานขอ้มลูหรอื
การจา้งหน่วยงานภายนอก และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัต่อคณะกรรมการบรษิทั เฉพาะใน
กรณีทีม่กีรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ หรอืดว้ยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านัน้ ซึง่ต้องเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น เพื่อเลอืกตัง้
กรรมการใหม่อกีครัง้ และบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่น
แทนเท่านัน้ แต่เมื่อมกีารประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เลอืกตัง้กรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด ตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ทัง้นี้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้
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ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทัง้หมดตอ้งมคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2535 

ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รบั
เงนิเดอืนจากบรษิัท หรอืบรษิัทในเครอื และมอีสิระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  โดยถือหุ้นในบรษิัทไม่เกนิร้อยละ 0.05 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาลงมตใินการแต่งตัง้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

การจ ากดัอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบรษิัทเชื่อว่า การมกีรรมการซึ่งมปีระสบการณ์การท างานต่อเนื่องกบับรษิัทเป็นสิง่ที่มคี่าต่อบรษิทั 

ดงันัน้จงึไม่ไดก้ าหนดคุณสมบตัเิรื่องอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2550 เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการบรษิัท ในการดูแลบรหิารกจิการใหด้ าเนินไปในทศิทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย
ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัมบีทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้  

• ดูแลและจดัการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจดัท ารายงานการประชุม และจดัเกบ็ไว้ในที่ที่ปลอดภยั โดยจดัเรยีง
ตามล าดบัเวลาอย่างต่อเนื่อง 

• ดแูลและจดัการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจดัท ารายงานการประชุมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ดแูลและใหค้ าปรกึษาในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
• การรายงานและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
• ตดิตามใหม้กีารด าเนินการตามมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
• เขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั 
• ด าเนินการใดๆ ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ประกาศและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัและเป็นสิง่จ าเป็นของการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูของ
องคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมอบหมายใหผู้ช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นทรพัยากรบุคคลร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ด าเนินการจดัท า
แผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง   

แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง โดยระบุต าแหน่งงานทีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ
ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต (Critical Positions) รวมถงึก าหนดขัน้ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการประเมนิความสามารถ 
ประเมินศกัยภาพของผู้บริหารที่สอดรบักบัแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดงักล่าวไว้อย่ างชดัเจน (Talent Review Process) และ
ด าเนินการประเมนิอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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โดยผลการประเมนิจะท าให้บรษิัทสามารถวเิคราะห์ศกัยภาพของผู้บริหารและองค์กรในภาพรวม (Organization 
Capability) และใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารต่างๆ ซึง่บรษิทัมกีารด าเนินการควบคู่กนัไป ทัง้ในส่วน
ของการวางแผนพฒันาพนักงานภายในทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพ ( Individual Development Plan) และการสรรหาผูท้ี่
เหมาะสมจากภายนอก เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหท้นักบัการสบืทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญั (Succession Planning)  

ทัง้นี้ บริษัทจะมีการติดตามและประเมนิผลความก้าวหน้าในการพฒันาพนักงานที่จะมารบัการสบืทอดต าแหน่ง 
(Successor) อย่างต่อเนื่อง พร้อมกบัการประเมนิสถานการณ์ความต้องการทางธุรกจิ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานไวล่้วงหน้าเป็นระยะๆ เพื่อปรบัแผนการสรรหา พฒันา และจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งใหม้ปีระสทิธภิาพ สอดรบั
กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ และมบีุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัสบืทอดต าแหน่งส าคญัต่างๆ 

การปฐมนิเทศและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัจดัท าคู่มอืส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ เพื่อใหร้บัทราบถงึขอ้มลูของบรษิทั วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบายต่างๆ 
ที่ส าคญัเพียงพอ ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการทุกท่าน
สามารถเข้ารบัการพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบตัิหน้าที่ก ากบัดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะและรายบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขทีด่ขี ึน้  โดยมหีลกัเกณฑ ์
ขัน้ตอนและผลการประเมนิในภาพรวมเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล มหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 

1) ความโดดเด่นในความรูค้วามสามารถ  
2) ความเป็นอสิระ 
3) ความพรอ้มในการปฏบิตัภิารกจิ  
4) การเอาใจใสต่่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
5) การปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการ  
6) ความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2) การด าเนินการในการประชุม 
3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ซึง่พจิารณาจากเป้าหมายและสถานะของความส าเรจ็ของ
แต่ละเป้าหมาย โดยมหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 

1) ความเป็นผูน้ า 
2) การก าหนดกลยุทธ ์
3) การปฏบิตัติามกลยุทธ ์
4) การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
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7) การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
8) การสบืทอดต าแหน่ง 
9) ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
10) คุณลกัษณะสว่นตวั 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลกัษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกนั รวมถงึขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ตลอดจนกรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้กค็วรไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ตามความเหมาะสม เช่น เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ   

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
ได้แก่ กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิัท เพื่อให้เกดิการรบัรู้
แนวทางปฏบิตัทิีด่แีละน ามาปรบัปรุงการท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทุกครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม ่เลขานุการบรษิทั
ต้องจดัท าแฟ้มเอกสารเพื่อน าเสนอขอ้มลูของบรษิทั ไดแ้ก่ ลกัษณะธุรกจิ แนวทางการด าเนินธุรกจิ นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 
จรยิธรรมธุรกจิ รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร และขอ้มลูอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ นอกจากนี้
คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้โีครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิาร โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรายงานใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเป็นประจ า
ทุกปี 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการจดัใหม้สีายงานตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีส่อดสอ่งดแูลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่
ส าคัญอย่างสม ่าเสมอ และให้ความมัน่ใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิ น 
ตลอดจนมรีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ มกีารก าหนดและประเมนิความเสีย่งของกจิการ ก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและบรหิารความเสีย่ง และมกีารก ากบัดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้สอบทานความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายใน ซึง่ครอบคลุมทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิาน (Compliance control) การจดัการความเสีย่งและการใหค้วามส าคญัต่อรายการผดิปกตทิัง้หลาย  

การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการก าหนดใหม้นีโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งมอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการประเมนิปัจจยัเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รอย่างสม ่าเสมอ 
ซึ่งคณะท างานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดบัสูงในสายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัเสี่ยงนัน้ๆ โดยจะท าการ
วเิคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกดิความเสีย่ง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งออกเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงาน เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถึงการติดตามผลให้มกีารปฏบิตัิตามมาตรการที่
ก าหนดไว ้และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการเหน็ความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
ตลอดจนผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบอย่างเท่าเทยีมกนัและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน จงึจดัใหม้กีารสือ่สาร
ขอ้มูลของบรษิทัในส่วนของการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างชดัเจนทนัเวลา เพื่อท าให้
กลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจในบรษิทัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึง่จะท าใหบ้รษิทัไดร้บัการยอมรบัและสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัท า
ใหบ้รษิทัไดร้บัมุมมองของสาธารณชนทีม่ต่ีอบรษิทั ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธข์องบรษิทัต่อไป โดยจดั
ใหม้หีน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และใหค้วามสะดวกแก่นักลงทุนและนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยอ์ย่าง
เท่าเทยีมกนั  มกีารพบปะกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อรบัทราบขอ้มลูของบรษิทัและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั นอกจากนี้
ยงัเปิดเผยนโยบายก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิารความเสี่ยง และนโยบายเกีย่วกบัการดูแลสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว ตลอดจนเหตุผลในสว่นทีย่งัไม่สามารถ
ปฏบิตัไิด ้รวมถงึการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ www.thaiunion.com  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบรษิัทย่อย  และสารสนเทศทางการเงนิที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป โดยเลือกนโยบายบญัชทีี่
เหมาะสมและถือปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั  รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

คณะกรรมการได้จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและ
สมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการดูแลและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งจะพจิารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอสิระภายในกรอบของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ซีึง่ถอืปฏบิตัมิาโดยสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั เสมอืนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และ
ไดจ้ดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัยงัก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึ
การมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั
และบรษิทัย่อย ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่เป็น
รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได ้ 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดย
กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงแจ้งเกี่ยวกบัการซื้อขายหุน้ต่อเลขานุการบรษิัทอย่างน้อย  1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 
ตลอดจนแจง้ใหทุ้กท่านรบัทราบหน้าทีใ่นการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทใีนวนัทีท่ าการซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร
หรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และการไม่
ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการ

http://www.thaiunion.com/
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แสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและสง่ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว
ของราคาซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทต้องรายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลกัทรพัย์ของบริษัท ของ
กรรมการและผูบ้รหิารใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน าเสนอสรุปรายงาน
การถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทประจ าปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 

การท ารายการระหวา่งกนั 

นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบ
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีต่้องไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะต้องดูแลใหบ้รษิทั
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย ตลอดจนปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของ
รายการ รายการระหว่างกนัไดก้ระท าอย่างยุตธิรรม โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญ
อิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่น
ไดเ้สยีในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว โดยบรษิทัจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท และใน
รายงานประจ าปี รวมถงึแบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1)  

รายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัยงัคงมกีารท ารายการระหว่างกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัต่อไปในอนาคต เน่ืองจากการท าธุรกจิดงักล่าวถอืเป็น
การด าเนินธุรกจิร่วมกนัตามปกตขิองผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยก าหนดราคาซือ้ขายเป็นไปตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และ/หรอืตามรายละเอยีดทีร่ะบุในสญัญาทางการคา้ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดทีบ่รษิทัจะไดร้บัเป็นส าคญั รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบและ
สายงานตรวจสอบจะท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการด าเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยที่
กรรมการหรอืผูบ้รหิารซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดๆ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมและไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้ 

การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่  

คณะกรรมการบรษิัทมมีติทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่8/2557 วนัที่ 24 ธนัวาคม 2557 อนุมตัินโยบายต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ โดยมรีายละเอยีดก าหนดไวด้งันี้ 

บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกนันี้ บรษิัทได้จดัท าแนวปฏบิตัิ และก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัิเพื่อต่อต้านการคอร์รปัชัน่ซึ่งมี
รายละเอยีดขอ้ปฏบิตัทิีเ่คร่งครดั เพื่อป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏบิตัิเป็นไปตาม
นโยบายนี้ ทัง้นี้ บรษิทัมกีารสอบทานแนวปฏบิัตแิละขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
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ของกฎหมาย ธุรกิจ และด ารงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม  โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้โดยทัว่กนั และสือ่สารนโยบายนี้ไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจะใหค้วามคุม้ครองต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ี 

การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบรษิทัทีเ่ป็นการคอรร์ปัชัน่ ใหถ้อืเป็นความผดิขัน้รา้ยแรงต่อระเบยีบวนิัยเกีย่วกบั
เรื่องทัว่ไป และใหไ้ดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  

1) คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่รวจสอบและก ากบั ใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตาม
นโยบาย แนวปฏบิตั ิและขัน้ตอนการปฏบิตัดิา้นการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีก่ ากบัดูแล
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงนิและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบญัชแีละการเกบ็บนัทกึขอ้มูล 
รวมถงึกระบวนการอื่นๆในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ จดัใหม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีนหรอืแจง้
เบาะแสการกระท าอนัอาจน าสูก่ารคอรร์ปัชัน่ การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอร์รปัชัน่ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

2) ผูบ้รหิารมหีน้าทีน่ านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ีไปปฏบิตั ิรวมทัง้สือ่สารนโยบายและสรา้งความตระหนกัแก่ผูม้สีว่นได้เสยี
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยก าหนดใหม้รีะบบการบรหิารจดัการและมาตรการทีเ่หมาะสมในการก ากบัและส่งเสรมิ
การด าเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และธุรกจิ 

3) ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและป้องกนัความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชัน่ ในงานทีร่บัมอบหมาย รวมทัง้
แจง้เบาะแส หากพบการกระท าอนัสอ่ทุจรติหรอืเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ 

 
ข้อปฏิบติัทัว่ไป 

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตัิหน้าที่การงาน โดยไม่อาศยั หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศยัอ านาจหน้าที่ใน
ต าแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึการเรยีกรอ้ง หรอืด าเนินการเพื่อการคอรร์ปัชัน่ โดยยงัประโยชน์
อนัมชิอบต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

2) นอกเหนือจากการปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้ การกระท าในขอ้ 1 ใหห้มายรวมถงึ 
o การให ้หรอืรบั ของขวญั หรอืบรกิาร 

o การให ้หรอืรบั เงนิสด หรอืสิง่ของแทนเงนิสด 

o การตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลภายนอก หรอืการรบัสนิบน 

o การยกัยอกทรพัยส์นิ หรอืเวลางาน ของบรษิทั 

o การฟอกเงนิ 

o การยบัยัง้ หรอืขดัขวาง กระบวนการยุตธิรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 

o การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูแบบอื่นๆ อาท ิการใหส้ิง่ของและบรกิาร 
การโฆษณาสง่เสรมิ ฯลฯ 

o การบรจิาคเพื่อการกุศล 

o เงนิสนบัสนุน 

เพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ อนัไม่พงึจะม ีหรอือนัมคิวรจะได ้ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 
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ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใหแ้ละรบัของขวญั ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

1) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เรยีกรอ้ง รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงนิทดแทน ของขวญั ของมคี่าใดๆ 
รวมถงึ บรกิารต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี้ บุคคลภายนอก หรอื คู่แข่งของบรษิทั ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทีไ่ม่
สจุรติ หรอืเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อคู่คา้ หรอื ตวัแทนซื้อขาย เจา้หนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง 

2) การเลีย้งรบัรอง รบั หรอืใหข้องขวญัตามประเพณี ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั หรอืในกรณีที่
ไม่มรีะเบยีบขอ้บงัคบัก าหนดไว ้ใหด้ าเนินการอย่างเหมาะสม รดักุม โปร่งใส และปราศจากวตัถุประสงคแ์อบแฝงดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 
 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีแ่สดงว่าผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายจากการด าเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระท าการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดย
สามารถยื่นเรื่องไดท้ี ่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ  1040, 4340  โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 

โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ป็นพนกังาน ลกูคา้ บุคคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้กบ่รษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่ม
อื่นทีเ่ป็นผูแ้จง้เบาะแส จะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ 
 
                                 …………………………………………………………………………………. 
 

การแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน 


