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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

 

หลักการและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  ตระหนกัดีถึงความสําคญัของการนํา

หลกับรรษัทภิบาลและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมาปฏิบตัิ  เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจท่ียัง่ยืน  มี

ระบบการบริหารจดัการท่ีคํานึงถึงคุณธรรม  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  อนัเป็นพืน้ฐานท่ีส่งเสริมการดําเนินงานให้มี

ประสทิธิภาพและเพ่ิมประสทิธิผล  โดยมุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  และคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีโดยรวม 

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติท่ีระบุไว้  โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและ

สถานการณ์  คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายและถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ  โดย

แบง่เป็น 5 หมวด  ดงันี ้

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น  โดยปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั   

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการรับทราบข้อมลูผลการดําเนินงานและนโยบายการบริหารงาน  มีสทิธิในการรับสว่นแบง่

กําไร  และสทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อบงัคบับริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือเป็นการให้ความมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิเท่าเทียม

กัน  บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  มีมาตรการดูแลการใช้

ข้อมลูภายใน  มีการควบคมุและดแูลการทํารายการระหวา่งกนั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ  

 

1.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

นโยบายการกาํหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ 

ผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถงึนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่สิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัทฯ  โดยจะกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะจดัประชมุ ซึ่งมีความพร้อม ท่ีจะอํานวยความสะดวก

และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่ง รวมถึงผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนั ได้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นของ
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บริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จดัประชุมใน วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ การ

ประชุมจะเร่ิมประชุมในช่วงเวลา 8.30-16.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ทกุคนสามารถสง่ใบลงทะเบียน

หรือหนงัสอืมอบฉนัทะมายงั บริษัทฯ เพ่ือรับลงทะเบียนลว่งหน้า และจดัประชมุในเขตกรุงเทพมหานครหรือ

ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชมุ ได้ง่าย และ

จะมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระ การประชุม โดยมีคําชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ 

หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้นหรือใน

เอกสาร แนบวาระการประชุมโดยไม่มีการจํากัดโอกาสของผู้ ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งกระทบหรือเก่ียวข้องกับ

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนมุตัิ

จากผู้ ถือหุ้ นแล้ว  บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเป็นกรณีไป  โดยดําเนินการประชุมตาม

พระราชบญัญตัิมหาชน จํากดั พ.ศ. 2538 ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  และสอดคล้องกบัการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองกําหนดการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางเว็ปไซต์ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมี

รายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนลว่งหน้า 30 วนั  

2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระท่ีสําคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมท่ีเพียงพอ

สําหรับการตดัสินใจ รวมทัง้นําเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน  

รายงานการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา  รายงานประจําปี  พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม  เอกสารท่ี

ต้องใช้ในการมอบฉนัทะ  และระบวุิธีการไว้ชดัเจน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

14 วนั  และประกาศโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุลงหนงัสือพิมพ์รายวนั 3 วนัติดตอ่กนัและไมน้่อย

กว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม  เพ่ือบอกกล่าวผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาท่ีเพียงพอสําหรับเตรียมตวัศึกษา

ข้อมูลในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม  หนงัสือเชิญประชุมได้จัดสง่

ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

ให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งมาประชมุแทน หรือเลือกให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ประชุมแทนได้  โดยบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระ พร้อมประวตัิโดยสงัเขปในหนงัสือเชิญ

ประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา  โดยได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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3) นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจําทกุปี  และนําเสนอนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

4) เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 บริษัทฯ ได้ให้สทิธิ

แก่ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการในเบือ้งต้นเป็นการลว่งหน้าผา่นทางเว็บไซต์บริษัทฯ  www.goldenland.co.th  

5) ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าดขู้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เป็นการ

ลว่งหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม    และในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน

ก่อนการประชมุอยา่งน้อยสองชัว่โมงเสมอ 

6) ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  จดัสรร

เวลาการประชมุอยา่งเพียงพอ และดําเนินการประชมุอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส  โดยในระหว่างการ

ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามอยา่งทัว่ถึงก่อนจะให้ลงคะแนน และ

สรุปมติท่ีประชมุของแตล่ะวาระ 

7) ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน

ระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

8) เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สือ่ หรือ สิง่พิมพ์ตา่งๆ  รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

9) จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์  ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของบริษัทฯ  “ir@goldenland.co.th”  ในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม

ของกรรมการ  การกํากบัดแูลกิจการ  และการตรวจสอบ เป็นต้น  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยยงัสามารถ

ติดตอ่ขอข้อมลูได้จากเลขานกุารบริษัท 

 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทุกราย  โดยบริษัทฯ จดัให้มี

เอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบกระบวนการประชุมซึ่ง

จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  

จดัเตรียมอากรสแตมป์ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะโดยไมต้่องเสยีค่าใช้จ่าย ณ จดุลงทะเบียน  กําหนดจุด

บริการรับลงทะเบียนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อน

เวลาประชมุสองชัว่โมงและตอ่เน่ืองจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ  ในการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง  บริษัท

ฯ ได้นําระบบ barcode มาใช้ ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วให้รวดเร็ว  

 

  

http://www.goldenland.co.th/


 

 

4 

 

 

หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัประชมุ

หรือภายในวันทําการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง        

(เห็นด้วย/ไมเ่ห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่จดบนัทกึรายช่ือ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง       

(เห็นด้วย/ไมเ่ห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระท่ีขอรับรอง/อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นใน

แต่ละวาระให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้น  พร้อมทัง้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ  ให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  

คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดงันี ้ 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม  โดย

ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัว่กันผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม  พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์และระบขุัน้ตอนของการพิจารณาอย่างชดัเจนไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ 

2) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ  ซึ่งผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ

จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนดของบริษัทฯ   และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือด้วย  

โดยประกาศแจ้งการรับเสนอช่ือรวมถึงหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยลว่งหน้าก่อนการประชมุ  และเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   ทัง้นี ้การคดัเลอืก

กรรมการในท่ีประชมุ  บริษัทฯ จดัให้มีการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3) ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยา่งเทา่เทียมกนั 

4) ดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ   และมี

นโยบายท่ีจะไมเ่พ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้

มีโอกาสศกึษาข้อมลูประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสนิใจ 

5) แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง

ในแตล่ะวาระพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถ

มอบอํานาจให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทัง้เผยแพร่

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 
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6) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับทกุระเบียบวาระ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้

ตามท่ีเห็นสมควร  ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชุม เพ่ือนําผลคะแนนมารวม

คํานวณกบัคะแนนเสียงท่ีได้ลงไว้ลว่งหน้าในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งมติของคะแนน

เสยีงในห้องประชมุในท่ีสดุ 

7) บนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูต้อง  ครบถ้วน  และจดัสง่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลงั

การประชมุเสร็จสิน้ 14 วนั  และเผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ด้วย 

 

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการกํากบัและดแูลการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  และเพ่ือให้มัน่ใจว่านกัลงทุนในหลกัทรัพย์

บริษัทฯ ได้รับการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ ท่ีว่าด้วยเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท่ีถกูต้อง ทนัที เท่าเทียมและเพียงพอ  บริษัทฯ จึงได้กําหนดระเบียบการกํากบัดแูลการใช้

ข้อมลูภายใน และระเบียบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังาน  ให้สอดคล้องกบั

กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ เพ่ือความความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ  อนัมีสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

• กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีสาระสําคัญต่อการ

เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  อนันํามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน   

• กรรมการ ผู้บริหาร ต้องงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเผยแพร่

งบการเงินแก่สาธารณชนและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินนัน้แล้วอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 

• กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทของตน  คู่สมรส  

และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศอยา่งเข้มงวด เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัถกูเปิดเผย ซึง่ผู้ เก่ียวข้องกบัข้อมลู

ภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูล จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  กรณีท่ี

กรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงาน นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ  บริษัทฯ มี

มาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด  หากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่ว

ข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามท่ี

กฎหมายกําหนด  ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการและ
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ผู้บริหารนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตําแหน่งภายใน 30 วนัทําการ และรายงานทุกครัง้เมื่อมี

การซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการตอ่ ก.ล.ต. 

 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม  รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสียกลุ่มอ่ืนๆ 

และตระหนกัถึงบทบาท ความสาํคญัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  บริษัทฯ ยดึถือความซื่อสตัย์สจุริตเป็นหลกั

ในการดําเนินธุรกิจ และดําเนินธุรกิจโดยถกูต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของทางการ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ

ไม่ให้ความช่วยเหลือ  สง่เสริม  หรือสนบัสนนุกิจกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  การละเมิด

สิทธิมนุษยชน  นอกจากนี ้บริษัทฯ เคารพและไม่สนบัสนุนหรือเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือเก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

บริษัทฯ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวญัหรือของรางวลั  หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนใดจากบคุคลอ่ืน เว้นแต่

เป็นการรับอนัเน่ืองจากการให้ตามประเพณีนิยม  นอกจากนี ้บริษัทฯ ต่อต้านการทจุริต  และไม่จ่ายสินบน

เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ  รวมทัง้จะให้ความร่วมมือและสนบัสนนุมาตรการของรัฐและเอกชนในการตอ่ต้าน

การทุจริตคอรัปชัน่  บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  โดยกําหนดให้

พนกังานต้องเอาใจใสแ่ละปฏิบตัิงานด้วยจิตสาํนกึถึงความปลอดภยัและคํานงึถึงสิง่แวดล้อม  และสง่เสริม

ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม  

การกาํหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้  

3.1 ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ คํานงึถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งถกูต้อง  ครบถ้วนทนัเวลา  

โดยผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น  การแจ้งข้อมลูผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  การ

แจ้งข้อมลูผา่นทางเว็ปไซต์ ของบริษัทฯ   การประกาศทางหนงัสือพิมพ์  การจดัทําข่าวประชาสมัพนัธ์  หรือ

การจดัสง่จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เป็นต้น 

 

3.2 ลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในเร่ืองจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ให้บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนีย้ังให้ความสําคญัในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และ

ดําเนินการอยา่งถึงท่ีสดุ เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว เป็นท่ีพอใจของลกูค้า ภายใต้

หลกัการดําเนินงาน ดงันี ้ 
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1) สง่มอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและมุง่มัน่ท่ีจะ

ยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้ อย่างตอ่เน่ืองและจริงจงั รวมทัง้เปิ ดเผยขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและ

บริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง 

2) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้ามี

ข้อมูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ ในการโฆษณา หรือในการ

สื่อสารช่องทางอ่ืนๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือ

เง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

3) ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือ

ร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท 

www.goldenland.co.th  

4) รักษาข้อมูลและความลบัของลูกค้า โดยไม่นําข้อมูลไปใช้ในทางท่ีมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้อง

เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 

 

3.3 คู่ ค้า และ/หรือเจ้าหนี/้ลูกหนี ้

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี/้ลกูหนี ้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  โดย ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทุกฝ่ายและการปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาอย่างเคร่งครัด  จึงมีนโยบายการ

ปฏิบตัิต่อคูค้่าตามหลกัธรรมภิบาลในการดําเนินการสรรหา การจดัซือ้จดัจ้าง ท่ีเปิดโอกาสให้คู่ค้า (ผู้ขาย/

ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เช่า) ทกุรายเข้ามาประมลูงาน เสนอราคากบับริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยตุิธรรม เปิดเผย เป็น

ธรรมกบัคูค้่าทกุราย และหลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ดงันัน้ ในกรณีท่ีคู่

ค้า ได้รับการติดตอ่จากผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือ

ผลตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือในกรณีท่ีคู่ค้าเห็นว่า กระบวนการ     สรรหา และคดัเลือกคู่ค้าของ

บริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมกบัคู่ค้า หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯสนบัสนนุ

ให้คูค้่าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทนัที เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจดัซือ้จดัจ้างแก่คูค้่าทกุรายอยา่ง

เสมอภาค และเทา่เทียม  

 

การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ ค้า 

1) บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานภายใต้การแขง่ขนับน

ข้อมลูท่ีเท่าเทียมกนั  มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญา  จดัให้มีระบบ

การจดัการ และติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่งครบถ้วน และ
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ป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา   และจ่ายเงินให้คูค้่าและ

คูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีตกลงกนั 

2) บริษัทฯ มุ่งท่ีจะพัฒนาและรักษาสมัพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สญัญาท่ีมีวัตถุประสงค์

ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคุ้มคา่กบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางด้านเทคนิค และมี

ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3) ห้ามผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค้่าและคูส่ญัญาไมว่า่โดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

4) ไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในการจดัซือ้ จดัหากบัคูค้่า หรือคูส่ญัญาท่ีมีความเก่ียวพนักบัตนเอง  

5) ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้ทราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้ จดัหาเพ่ือประโยชน์สว่นตวั หรือผู้ อ่ืน 

 

 

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมินคู่ ค้า 

1) มีประวตัิทางการเงินท่ีเช่ือถือได้ และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

2) ผลติ หรือจําหนา่ยสนิค้าท่ีมีคณุภาพตรงกบัความต้องการ และสามารถตรวจสอบคณุภาพได้ 

3) ประเมินความตรงตอ่เวลาในการสง่มอบงาน สนิค้าและบริการ 

4) ประเมินความสามารถในการประสานงานการแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน          

โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่จําหน่ายสนิค้าท่ี

ละเมิดลขิสทิธ์ิและเคร่ืองหมายทางการค้า 

 

เจ้าหนี ้

บริษัทฯ ได้ยดึมัน่ในการปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้อยา่งเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไมเ่อารัดเอาเปรียบ เพ่ือ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเจ้าหนี ้

โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขคํา้ประกนั การบริหารเงินทนุ และกรณีท่ีเกิดการผิดชําระหนีไ้ว้อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าหนีท้างการค้าหรือเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดชําระหนี ้รวมถึงการปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญาและข้อตกลงตา่ง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

 

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และส่งเส่ริมให้บุคคลากรปฏิบตัิ

หน้าท่ีภายใต้กฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยจดัให้มีการตรวจสอบให้

ถ้วนถ่ีเมื่อมีการนําข้อมลู ผลงานของบคุคลภายนอก และโปรแกรมตา่ง ๆ มาใช้ เพ่ือจะได้ไมเ่ป็นการละเมิด

ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน  
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3.4 คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี  รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัิในการแขง่ขนั ไมทํ่าลาย

ช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง ไม่เข้าถึง

สารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไมเ่หมาะสม  มีนโยบายและ

แนวปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนัทางการค้า โดยไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ขนัด้วยวิธี 

ฉ้อฉล  ดงันี ้

(1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีด ี

(2) ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

(3) ไมใ่ห้ร้าย กลา่วหา เพ่ือมุง่ทําลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

(4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกําหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้อง            

ทําการค้ากบับริษัทเทา่นัน้  

 

3.5 พนักงาน 

บริษัทฯ ถือปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คํานึงถึงเพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา 

หรือความเช่ือ เพราะพนกังานถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจัยสําคญัในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือนําไปสูค่วามสาํเร็จท่ีดี โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการแก่พนักงาน  

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยยืดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้

กําหนดนโยบายดแูลเร่ืองค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจาก

ความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี และการวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced Scorecard รวมทัง้

สวสัดิการของพนกังาน อาทิ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพ่ือเป็นการออมและสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังาน

และครอบครัว โดยเงินสะสมสว่นนีจ้ะขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน อตัราเงินสะสมของ

พนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10  ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม 

หลกัประกนัสขุภาพ  หลกัประกนัชีวิตของพนกังาน และเงินช่วยเหลอืและของเยี่ยมในโอกาสตา่ง ๆ  เป็นต้น  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์พนกังาน โดยสง่เสริม

ให้พนกังานได้รับการอบรมพฒันาทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ เพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาความ

เช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและทนัตอ่การเปลีย่นแปลงนวตักรรม

ตา่ง ๆ ของธุรกรรม ข้อกําหนดและกฎระเบียบของหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม  



 

 

10 

 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ สนบัสนุนและเคราพในหลกัการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดูแลมิให้ธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสทิธิมนุษยชน  

 

3.6 สังคมและส่วนรวม 

บริษัทฯ สนบัสนนุการจดักิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ  รวมทัง้ให้ความชว่ยเหลอืบริจาคทรัพย์สนิ

ให้แก่มลูนิธิและองค์กรตา่งๆ ท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม ตามโอกาส  นอกจากนีย้งัสง่เสริมและปลกูฝัง

จิตสํานึกความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหมูพ่นกังานทกุระดบั  จดัให้มีการรณรงค์ประหยดัพลงังานและการใช้

ทรัพยากรในบริษัทฯ   

3.7 องค์กรกาํกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ประกาศ  ข้อกําหนด  และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีกําหนดโดยองค์กรท่ีกํากบัดแูล

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  กรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กรมสรรพากร  กระทรวงการคลงั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("สํานกังาน ก.ล.ต.")   

เป็นต้น  รวมทัง้ให้ความร่วมมือและประสานงานกบัหนว่ยงานเอกชนอ่ืนๆ 

 

3.8 สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัอย่างยิ่งตอ่สิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากตระหนกัดีวา่ในระหวา่งการก่อสร้างโครงการตา่งๆ 

ของบริษัทฯ   อาจก่อให้เกิดมลภาวะ สง่ผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง  โดย

ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  พร้อมทัง้ส่งเสริมให้มีการให้

ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม  และได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม

และสง่เสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรณรงค์ปิดไฟระหว่างเวลาพกักลางวนั ถอดปลัก๊

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อาทิ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระหว่างช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ และรณรงค์ให้พนกังาน

ใช้กระดาษรีไซเคิลในการสัง่พิมพ์เอกสารภายในบริษัท   

 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัท เป็นหนึง่

ในหลกัการท่ีมีความสาํคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัข้อมลูขา่วสารท่ีต้องแจ้ง

แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น  ทัง้ในด้านของความถกูต้อง  ความเพียงพอ  ความรวดเร็ว  และความ

เทา่เทียมกนัของการให้ข้อมลูแก่ทกุกลุม่ ดงันี ้
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(1) เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัทฯ  ซึ่งประกอบด้วย ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการ

เงิน การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของงบการเงินนัน้ จะต้องผ่านการ

สอบทาน/ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลกัการบัญชีท่ี

รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท    

ก่อนเผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น   

งบการเงิน  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  รายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

(3) เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จํานวนครัง้ท่ีกรรมการ 

แต่ละคนเข้าร่วมการประชมุ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูไว้

ภายใต้หวัข้อการจดัการตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

(แบบ 56-2) 

(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงาน

ของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

(5) กําหนดให้กรรมการของบริษัท ฯ ต้องรายงานการซือ้ขาย/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

(6) กําหนดให้มีการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ

บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2552 โดยกําหนดให้มีการรายงานครัง้แรกในเดือน

กรกฎาคม 2552 และรายงานทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วนัทําการ โดยจดัสง่รายงาน

ไปยงัเลขานกุารบริษัท 

(7) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 

การเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกัน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการเก่ียวโยงกันและระหว่างกันต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทเป็นสาํคญั บริษัทฯ จึงปอ้งกนัรายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้

ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการ พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทราบ 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใส  และทัว่ถึง  ทัง้รายงานข้อมลู

ทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไป  ตลอดจนข้อมลูสาํคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยได้เผยแพร่
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ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ดงักลา่วเพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ทัง้โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่

ข้อมลูต่างๆ  ทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การแจ้งข้อมลูผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย  การแจ้งข้อมลูโดยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการจดัทําขา่วประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเ พ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ   

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ ถือหุ้ น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ             

โดยคํานึงถึงวิสยัทศัน์  ภารกิจ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ  สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบนั  และหลกัการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 

 

5.1 วิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยกําหนดวิสยัทศัน์ท่ี

ครอบคลมุ ภารกิจ กลยทุธ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้

การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายบนแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้

เสียโดยรวม และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารระดบัสงูในการกําหนดทิศทาง วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท และติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารให้ได้

ตามแผนงานท่ีวางไว้  โดยฝ่ายจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

รับทราบเป็นรายเดือน  และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเป็นรายไตรมาส  

 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1)   คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่ 5 ทา่น  แตไ่มเ่กินกวา่ 11 ทา่น  โดยคณะกรรมการ

บริษัทต้องมีกรรมการอิสระ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่

ต้องไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น  กรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ซึง่บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระดงันี ้

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัท 

1) เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

2) เป็นบคุคลท่ีมีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 

3) เป็นบคุคลท่ีมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์  และกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 

4) สามารถให้เวลาอยา่งเพียงพอในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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5) เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท    

มหาชนจํากดั  พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ      

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาทิ 

(1) บรรลนิุติภาวะ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

(3) ไม่เคยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทํา

โดยทจุริต 

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ       

ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(5) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่

สมควรเป็นกรรมการตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

กรรมการอิสระ 

1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ (บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง)  โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน  ลกูจ้าง  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา ผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อย

กวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  คู่สมรส  

พ่ีน้อง  และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคุม  

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบคุคลอ่ืน

ท่ีมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน ทัง้ใน

ปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

(1) ไม่เป็นผู้สอบบญัชี  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการ

อิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 

(2) ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น ท่ีมีมลูคา่การให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี แก่

บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  ทัง้นีใ้ห้
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รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้ บริหาร  หรือ

หุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการวิชาชีพอ่ืนๆ 

(3) ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้เสีย จากการทําธุรกรรมทางการ

ค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยให้นับรวมมูลค่า

รายการในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไมเ่ป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

(4)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

(5) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

(6) กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 - 6  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  บริษัท

ย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์

คณะ (Collective decision) ได้ 

5) กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการอิสระแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหนง่รวมแล้วไมเ่กิน 5  

บริษัทจดทะเบียน 

 

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทย่อย  แต่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วย 

(3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครัง้ท่ีมีการ

เปลีย่นแปลงกรรมการ 

 

5.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

5.3.1  การสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดแนวทางการพิจารณากลัน่กรองผู้ ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ  คณะกรรมพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหากําหนดแนวทางท่ีจะใช้ในการพิจารณา โดยควรคํานงึถึงองค์ประกอบดงันี ้

1. คณุลกัษณะท่ีต้องการในกรรมการแตล่ะคน 
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คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผู้ ท่ีจะคดัเลือกเพ่ือเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการในด้านตา่งๆ  เช่น  ความมีคณุธรรมและความรับผิดชอบ  การตดัสนิใจด้วยข้อมลูและ

เหตุผล  ความมีวฒุิภาวะและความมัน่คง เป็นผู้ รับฟังท่ีดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ

เป็นอิสระ ยึดมัน่ในการทํางานอย่างมีหลกัการและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ  และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ี

คณะกรรมการสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั  

2. ความรู้ความชํานาญท่ีต้องการให้มีในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านท่ี

จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยทุธ์และนโยบาย รวมทัง้กํากบั

ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายได้อยา่งมีประสทิธิผล 

3. ความหลากหลายของกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาถึงแนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอ่ืนๆ ของ

กรรมการทัง้คณะ เช่น อายุ ความรู้ความชํานาญ ทกัษะ ประสบการณ์  ทัง้ทางด้าน Hard Skill และ 

Soft Skill  (Board Skill Matrix) เพ่ือกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา   โดยพิจารณา

จากทกัษะจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท   นอกจากนี ้

คณะกรรมการสรรหาจะ ใช้ข้อมูลความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการประกอบการ

พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยจดัหมวดหมู่

ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

 ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-

management) 

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ด้านการบริหาร 

การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนษุย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ 

รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนกลยทุธ์ ด้านการตลาดหรือการประชาสมัพนัธ์ ด้านการ

ตา่งประเทศ และด้านการบริหารความเสีย่ง 

 ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชํานาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or 

expertise) 

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้าน

บญัชีและการเงินโดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบญัชี หรือเป็น/เคยเป็น

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ด้านคมนาคม  ด้านอสงัหาริมทรัพย์  ด้านวิศวกรรม  

ทําให้มีมิติแหง่ความหลากหลาย สนบัสนนุให้คณะกรรมการทัง้คณะมีความครบถ้วน สมบรูณ์  มี

ประสทิธิภาพท่ีเอือ้ประโยชน์ให้การทํางานมีประสทิธิภาพสงูสดุ   

 ความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภบิาล หรือการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance) 

แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกํากบัดแูลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง และด้านการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ 
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5.3.2  การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด (การสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูง) 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีคดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนง่ตา่งๆ 

ได้แก่  กรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และผู้ บ ริหารระดับสูงในตําแหน่ง                 

ประธานอํานวยการ  โดยบริษัทฯ มีแผนการคดัเลือกบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหาร

ระดับสูงท่ีสําคัญไว้ทุกตําแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณาแตง่ตัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ ได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจาก

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนใด ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาพิจาณาคดัเลือกผู้ ท่ีมีความเหมาะสมด้าน

วยัวฒุิ คณุวฒุิ ประสบการณ์ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ  เพ่ือสร้างความพร้อมให้ทกุคนมีโอกาส

เติบโต ก้าวหน้าขึน้สูร่ะดบัผู้บริหารในอนาคตได้  โดยผ่านขัน้ตอนการประเมินท่ีมีศกัยภาพสงูซึ่งทกุคนจะ

ได้รับการพฒันาตามแผนท่ีวางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานท่ีท้าทาย รวมทัง้หมนุเวียนงานเพ่ือ

พฒันาทกัษะการเป็นผู้ นํา และความรอบรู้ในงาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ  ดําเนินการกบั

พนกังานทกุระดบัให้มีความพร้อมในการทดแทนเมื่อตาํแหนง่งานวา่งลง รวมถึงการดําเนินงานสานตอ่อยา่ง

ทนัทว่งที  
 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีแผนการสืบทอดตําแหนง่ผู้บริหารในระดบัตา่งๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตําแหนง่ใน

สายงานหลกั ซึ่งเน้นการสรรหาจากบคุลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกําหนดให้มีการพิจารณาเลื่อน

ตําแหน่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือพฒันาบคุลากรท่ีมผีลการปฏิบตัิงานท่ีดีและมีศกัยภาพได้เติบโตใน

ตําแหนง่ท่ีสงูขึน้ตามลาํดบัขัน้ของพนกังานทัง้ผู้บริหารระดบักลางและพนกังานโดยคณะกรรมการพิจารณา

ประกอบด้วย ประธานอํานวยการ  และผู้บริหารระดบัผู้ อํานวยการฝ่ายขึน้ไป หรือผู้บริหารระดบักลางเป็นผู้

พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้อยา่งชดัเจน   กําหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคณุสมบตัิ

อ่ืนๆ ของผู้บริหาร  (Skill Matrix) เพ่ือกําหนดคณุสมบตัิของผู้บริหารท่ีต้องการสรรหา   โดยพิจารณาจาก

ทกัษะจําเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะผู้บริหารและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

5.4 การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา  ซึ่งจะพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะ

ดํารงตําแหน่งกรรมการ และเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตามลําดับ  ทัง้นี ้

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้การแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั ดงันี ้
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(1) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเติม  หรือแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

ข. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

ค. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

กรรมการท่ีจะมีในการเลือกตัง้ครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะมีได้ในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้  ให้ประธานในท่ีประชมุเป็น

ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

(2) คณะกรรมการเป็นผู้ เลือกบคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะสาเหตอ่ืุนใด  

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

 

เลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย

และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนกุรรมการ และการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลและประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ

มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อกําหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

3. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารเอกสารตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุม 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปีของบริษัทฯ เป็นต้น 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ   รวมทัง้จัดส่ง

สําเนารายงานดงักลา่วให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทําการ 

นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

5.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

5.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
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กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั  สว่นใน

ปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่กรรมการ โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 
 

นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว  กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 

4. ลาออกโดยมติของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

5. ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

 

5.6 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

การไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานอํานวยการ จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท และการดําเนินธุรกิจของบริษัทดงักลา่วต้องไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธุรกิจของบริษัท 

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (ทัง้คณะและ

รายบุคคล) 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  เพ่ือใช้ในการประเมินผล

ตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย (ทัง้คณะและรายบคุคล)  โดยกําหนดให้มีการ

จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้    พร้อมทัง้จดัทําสรุปผลการประเมินกรรมการ

บริษัท  รวมถึงการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  และ

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาด้วย   เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง

การปฏิบตัิงานในหน้าท่ี   

 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ทัง้คณะ

และรายบุคคล)   

ในทกุสิน้ปี  สว่นงานเลขานกุารบริษัทและสว่นงานเลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือประเมินผลงานประจําปี ซึ่งภายหลังจากท่ี

คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานกลบัมายงั

ส่วนงานเลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพ่ือรวบรวมผลประเมินของ
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กรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี

และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะรับทราบตอ่ไป   

 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (ทัง้คณะ

และรายบุุคคล)   

- คะแนนประเมินร้อยละ 85-100 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก - ดีเยี่ยม  

-  คะแนนประเมินร้อยละ 75 - 85  อยูใ่นเกณฑ์ดี    

- คะแนนประเมินร้อยละ 65 - 75 อยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างด ี   

- คะแนนประเมินร้อยละ 50 - 65  อยูใ่นเกณฑ์ ดีพอสมควร    

- คะแนนประเมินตํ่ากวา่ร้อยละ 50 อยูใ่นเกณฑ์ควรปรับปรุง 

 หัวข้อพจิารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

แบบประเมินผลปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย มีหวัข้อพิจารณาหลกั ได้แก่ 

-  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

-  บทบาท/หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

-  การประชมุคณะกรรมการ 

 

5.8 อาํนาจดาํเนินการ 

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่าง

หนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

ตลอดจนจัดตัง้  คณะกรรมการชุดย่อย   อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหาร  ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่ว ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วง

ท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิไว้ 

 

5.9 ค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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2. คณะกรรมการได้จดัให้มีรายงานเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลและค่าตอบแทนรวมของ

ผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุมัติโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยการเสนอจากคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 

 

5.10 การพัฒนา / การปฐมนิเทศ กรรมการและผู้บริหาร 
 
การพัฒนาความรู้ 

บริษัทฯ สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาต่างๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัท  

ผู้บริหาร  และพนกังาน  เช่น การเข้าร่วมการสมัมนาอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  สาํนกังาน ก.ล.ต.  และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
การปฐมนิเทศ กรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศเบือ้งต้นสําหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่  เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้

รับทราบนโยบาย  ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ประวตัิและความเป็นมาของบริษัทฯ ท่ีตัง้สํานกังานและสาขา 

วฒันธรรมองค์กร พร้อมรับคําชีแ้จงจากประธานอํานวยการและเลขานกุารบริษัท เก่ียวกบัโครงสร้างองค์กร 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ คณะกรรมการบริษัท 

สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กบักรรมการทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน การปฏิบตัิหน้าท่ี

ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสมัมนาและเข้าร่วมอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 

หลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือ สถาบนัอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาในสว่นของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทาง

การบริหารจดัการแนวใหม ่เพ่ือให้กรรมการทกุคนมีการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

 
5.11 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

ประธานกรรมการและประธานอํานวยการของบริษัทฯ มิได้เป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน เน่ืองจากประธานกรรมการทําหน้าท่ี

บริหารคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารจดัการของฝ่ายจดัการ สว่นประธานอํานวยการเป็น

หัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งทําหน้าท่ีบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีอนุมัติ โดย

คณะกรรมการ นอกจากนี ้การท่ีประธานกรรมการมิได้เป็นบคุคลเดียวกบัประธานอํานวยการ ทําให้เกิดการ

คานอํานาจ และประธานกรรมการสามารถทําหน้าท่ีได้โดยอิสระ 
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นอกจากนี ้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยงัประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวนน้อยกวา่

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารในสดัสว่น 1 : 8 จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้คณะ 9 ราย ซึ่งการมีกรรมการท่ี

เป็นผู้ บริหารในคณะกรรมการบริษัทจํานวนน้อยท่ีสุดเช่นนี ้เป็นการถ่วงดุลและสร้างความเช่ือมั่นว่า

คณะกรรมการจะไมถ่กูครอบงําโดยฝ่ายจดัการ 
 

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้ นําของคณะกรรมการ โดยหน้าท่ีของประธานกรรมการครอบคลมุในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้

1) การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัขององค์กร 

2) การดแูลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และ

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และมีมาตรการท่ี

ดแูลให้เร่ืองสาํคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4) การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็น

สาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบให้ความเห็นได้

อยา่งอิสระ 

 
5.12 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีการสง่บคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ ในบริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  ทัง้นี ้

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  และจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วย 
 

บคุคลผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ นอกจากนี ้ในการลงมติหรือใช้

สิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในระดบัเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้นัน้ ต้องได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท ก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใช้สทิธิในเร่ืองสาํคญันัน้ๆ 
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ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทดงักลา่ว ต้องดแูลให้บริษัทย่อยมีการจดัเก็บข้อมูล 

และการบนัทกึบญัชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนด รวมทัง้

ต้องดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบงัคบัในการทํารายการเก่ียวโยงกนัท่ีสอดคล้องกบับริษัทฯ      

 
5.13 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯให้

ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัการดําเนิน

ธุรกิจ แนะนําให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมทัง้สอบทานเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมี

ความถูกต้องเช่ือถือได้ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้ให้ความสําคัญต่อการ

รายงานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองโดยกําหนดวาระหลักให้คณะกรรมการตรวจสอบให้

ความเห็นตอ่การควบคมุภายใน   

 

นโยบายฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
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