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สารจากประธานกรรมการ 

 
 

 คณะกรรมการบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของการก ากบัดูแลกิจการ และเช่ือมัน่วา่ระบบและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
น ามาซ่ึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสามารถ
สร้างความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ คณะกรรมการบริษทั มี
ความมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัในการน านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เขา้มาช่วยปรับปรุงและ
พฒันา นโยบายและแนวทางปฏิบติังานต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึน เพื่อน ามาซ่ึงความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
 ทั้งน้ีเพื่อให้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการฉบบัน้ี สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัฯ น านโยบายการก ากบัดูแลกิจการฉบบัน้ี แสดงบน WEB 
SITE ทั้งภายใน และภายนอกของบริษทัฯ เพื่อเพิ่มช่องทางให ้ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั รวมถึง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไดท้ราบถึงแนวทางการปฏิบติังาน และน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่อยา่งสูงท่ีจะพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมัน่คง เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืใหก้บับริษทัฯ และผู ้
ถือหุน้ตลอดไป 

 
             ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
      (อนันต์  อศัวโภคนิ) 
       ประธานกรรมการ 
        บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

บรษิทัโฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ  ากดั  (มหาชน) 
 

1. วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 
 

 วสัิยทัศน์ 
 

“เป็นผู้น าในธุรกจิ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” 

 
 
 

 พนัธกจิ 
 

- เราจะเสนอสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ สร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของลูกคา้ไดอ้ยา่งคุม้ค่า
และเพียงพอ 

- เราจะร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันารูปแบบ นวตักรรมของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารจดัการเพ่ือสร้างความส าเร็จร่วมกนั 

- เราใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน ประพฤติปฏิบติั
ตามวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งส่งเสริมใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความผกูพนัต่อองคก์ร 

- เราบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

- เราจะแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพ่ืออนาคต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีเหมาะสมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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2. วฒันธรรม 
 

วฒันธรรมองค์กร 
 

CUSTOMER FIRST ลูกค้าส าคญัทีสุ่ด 

 TEAMWORK น า้หนึ่งใจเดยีว 

THINK&ACT AS HOMEPRO คดิเป็นท าเป็นอย่างโฮมโปร 

                PASSION ปรารถนาสร้างความส าเร็จ 

INTEGRITY สุจริตและยดึมัน่ในความถูกต้อง 
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3. หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการและเช่ือมัน่วา่ระบบ และการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัต่อการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและเกิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเน้ือหาครอบคลุม
หลกัการส าคญัในเร่ือง  สิทธิของผูถื้อหุน้  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  การค านึงถึงบทบาทของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เพ่ือเป็นแนวทางการ
บริหารจดัการธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายท่ีวางไวบ้นแนวทางของการด าเนินธุรกิจท่ียดึมัน่ในความ
ถูกตอ้งและโปร่งใส รวมทั้งเป็นการปลูกฝังใหพ้นกังานทั้งองคก์รมีความตระหนกัและมีจิตส านึกในจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานการจดัการท่ีดี ซ่ึงจะมีส่วนท าใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับมากข้ึนโดย
แบ่งเป็น 9 หมวด ดงัน้ี  
 
 
หมวดท่ี 1  สทิธิของผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
 
หมวดท่ี 2  การค านงึถงึบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สยี 
 
หมวดท่ี  3  นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 
หมวดท่ี  4  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
หมวดท่ี  5 คณะอนุกรรมการ 
 
หมวดท่ี  6 จริยธรรมธุรกจิ 
 
หมวดท่ี  7 นโยบายเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 
หมวดท่ี  8  นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 
หมวดท่ี  9  นโยบายดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และแรงงานสมัพนัธ์  
 

http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#five#five
http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#six#six
http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#three#three
http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#one#one
http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#four#four
http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#nine#nine
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หมวดท่ี 1  สทิธิของผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. คณะกรรมการไดดู้แลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย  
- สิทธิในส่วนแบ่งก าไรของกิจการ 
- สิทธิการซ้ือ ขายหรือโอนหุน้ 
- สิทธิการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูล ของกิจการอยา่งเพียงพอ ทนัเวลาและในรูปแบบท่ี
เหมาะสม ในการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัและตนเอง 

- สิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสินใจใน
เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบาย ท่ีส าคญัของบริษทัและเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ี
คณะกรรมการตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- สิทธิในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ  
- สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ 

2. นอกเหนือสิทธิทางกฎหมาย บริษทั ไดมี้การใหข้อ้มูลท่ีส าคญั ผา่นทาง Website ของบริษทั 
การจดัใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้เยีย่มชมกิจการ เป็นตน้ 

3. ผูถื้อหุน้ควรไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมและสารสนเทศเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา วาระ และเร่ืองท่ี
ตอ้งพิจารณา โดยบริษทั จะจดัสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมเพือ่ความสะดวกในการเขา้ร่วม
ประชุมของผูถื้อหุน้ 

4. บริษทัไม่มีการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ในการศึกษาขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั ท่ีตอ้ง
เปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆและการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูล
ส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั  เป็นตน้ 

5. ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหลกัเกณฑข์องบริษทั ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ
เป็นวาระในการประชุม และสามารถตั้งค  าถาม ขอค าอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้
อยา่งเหมาะสม 

6. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ือง เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหนา้ ตาม
แนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

7. บริษทัเปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

8. ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ  และ ประธานอนุกรรมการ ใดๆท่ีมี จะไดเ้ขา้ประชุม    
ผูถื้อหุน้ เพ่ือตอบค าถามเป็นอยา่งนอ้ย  

 

http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#five#five
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9. หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ควรไดรั้บและเขา้ถึงสารสนเทศเก่ียวกบัผลการพิจารณาและ
ผลของการลง คะแนนเสียง 

 
ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัฯ มีการส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ ผา่นทาง 
Website ของบริษทั ซ่ึงเป็นขอ้มูลเหมือนกบั ขอ้มูลท่ีบริษทั จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ
เอกสาร หรือส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 

3. บริษทัฯ ไม่แสดงความเอนเอียง กบัผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยการใหส้ารสนเทศท่ียงัไม่
เปิดเผย เป็นเฉพาะกลุ่ม 

4. บริษทัฯ ไดมี้นโยบายและมาตรการป้องกนั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มูลเพ่ือหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยมีการส่ือสารใหทุ้กคนทราบและติดตามผล
อยา่งสม ่าเสมอ 

5. บริษทัฯ มีการแจง้กฎเกณฑ ์ และวธีิการ ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบใน
หนงัสือเชิญประชุม 

6. บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลในหนงัสือเชิญประชุม ส าหรับวาระการประชุมอยา่งเพียงพอ ต่อการ
ตดัสินใจ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี วาระการจ่ายเงินปันผล และวาระเพ่ือ
พิจารณาเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเพ่ิม/ลดทุน  การแกไ้ขขอ้บงัคบั การควบรวมกิจการ 
เป็นตน้  

7. คณะกรรมการบริษทั จะไดมี้การเสนอช่ือ กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ในหนงัสือเชิญ
ประชุม ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ จากผูถื้อหุน้ ในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนผู ้
ถือหุน้ 

8. ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นท่ีตนมี  และมีความเท่าเทียมกันใน
สารสนเทศ  เก่ียวกบับริษทัฯ 

9. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการปฏิบติัโดยยติุธรรม 

10. บริษทัฯ ไดมี้การน าส่งรายงานการประชุม ใหก้บัทางตลาดหลกัทรัพย ์ภายในก าหนด 14  วนั
นบัจากวนัเสร็จส้ินการประชุม และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผา่นทาง Website ของ
บริษทัฯ 
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11. ในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีส่วนได้เสียเก่ียวกบัการด าเนินการเร่ืองใด 
กรรมการหรือผูบ้ริหารคนนั้น จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการทราบก่อนท่ีจะด าเนินการในเร่ือง
นั้น ๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยแจ้งผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ หรือกรณีเป็น
กรรมการผูจ้ดัการใหแ้จง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโดยตรง 

12. กรรมการหรือผู ้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียเ ก่ียวกับเ ร่ืองใด ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใน
กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมเร่ืองนั้น 
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หมวดท่ี 2  การค านึงถงึบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สยี 
 
1. คณะกรรมการ ใหค้  าจ ากดัความของ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ครอบคลุม ถึง ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ เจา้หน้ี  

ผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุน ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามท่ีกฎหมายก าหนด และสนบัสนุนใหมี้
การร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ สร้างงานและสร้าง
กิจการใหมี้ความส าเร็จท่ีมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการควรสร้างความมัน่ใจวา่สิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียไดรั้บการคุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยดี 

3. คณะกรรมการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บและการท าประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการ
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหก้บับริษทัฯ 

4. คณะกรรมการ จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และจะไดมี้การ
ชดเชย กรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

5. คณะกรรมการ ก าหนดใหมี้ช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือ 
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ผา่น
ทาง ส านกัตรวจสอบภายใน 
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หมวดท่ี  3  นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 

1.  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ 
ทนัเวลา และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริง
ของบริษทัฯ  

2. คณะกรรมการบริษทัตั้งมัน่ท่ีจะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด โดย  

- จดัท างบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ี 
กฎหมายก าหนด และเปิดเผยสารสนเทศอ่ืนอยา่งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้ และทนัเวลา 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

-  จดัใหมี้ส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด 

 -  จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหนา้ท่ีส่ือสารประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมร่วมกบั
นกัวเิคราะห์ การประชุมทางโทรศพัท ์ การเยีย่มชมกิจการของนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ การ
ตอบค าถามทางโทรศพัทแ์ละ   e-mail การเผยแพร่ผา่นส่ือต่าง ๆ และผา่น Web Site ของ
บริษทัฯ  

-  ใชน้โยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมี
ผูส้อบบญัชีภายนอกรับรองงบการเงิน และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือ
เพ่ิมความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 

3. บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล เพ่ิมเติม ในรายงานประจ าปี อยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 

- การท าหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ และ อนุกรรมการทุกๆชุด 

- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

- นโยบายการก ากบัดูแลกิจการโดยสรุป 

- นโยบายเก่ียวกบัสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัโดยสรุป 

- จริยธรรมธุรกิจโดยสรุป 

- ประวติัการอบรมของกรรมการ 

4.  บริษทัฯ ไดมี้การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า เพ่ือใหเ้กิดการ
ปรับปรุง ทนัสมยั และทัว่ถึง 
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5. นอกเหนือจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูล ผา่นทาง 
Website ของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีเน้ือหาท่ีส าคญั ดงัน้ี 

-  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและ ผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

-  จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) 

-  โครงสร้างการถือหุน้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง ผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ   

-  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

-  วสิยัทศัน์ / ภารกิจ 

-  นโยบายเก่ียวกบัสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัโดยสรุป 

-  รายงานประจ าปี 

-  งบการเงิน 

-  ข่าวสารท่ีเผยแพร่ 

6.  บริษทัฯ จดัใหมี้ หน่วยงานหรือผูท่ี้รับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ และ เปิดเผยช่องทางในการ
ติดต่อโดยชดัเจน 
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หมวดท่ี  4  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการและการแต่งตั้ง 

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  12  ท่าน  โดยกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้ 
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริษทั 1 ต าแหน่ง และเป็น
กรรมการบริษทัในส่วนท่ีเหลือ 

 
2. กรรมการผูจ้ดัการ เป็นกรรมการและ ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการใหด้ ารงต าแหน่ง

ดงักล่าว  โดยจะไม่เป็นบุคคลเดียวกบั ประธานกรรมการบริษทั 
 
3. กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีไม่นอ้ยกวา่  3 ท่าน และอยา่งนอ้ย 1 ท่าน

จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้หรือประสบกรณ์ ทางดา้นบญัชีและการเงิน  
 

4. บริษทัก าหนดใหมี้กรรมการอิสระ อยา่งนอ้ยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

5. การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีก าหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชดัเจน ในการ
เสนอช่ือ จะมีประวติั และรายละเอียดท่ีเพียงพอ ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เพ่ือประโยชน์ในการลง
มติของผูถื้อหุน้ 

 
6. มีการเปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยสม ่าเสมอ 

และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
 

 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. มีคุณสมบติัท่ีไม่ขดัต่อ พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูมี้ทกัษะและประสบการณ์หลากหลาย มีความเป็นผูน้ าและมีความรู้ 

 
นิยามกรรมการอสิระ 

“กรรมการอิสระ”  หมายถึง  กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือส่วนไดเ้สียต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม  คุณสมบติัของกรรมการอิสระมีดงัน้ี  
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1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีใหน้บั รวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ
บริษทั หรือบริษทั ร่วม หรือบริษทัย่อย หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียใน ลกัษณะ ดงักล่าวในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าท่ีและการ ให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริษทั ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังานหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ 
เงินเดือนประจ า ในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั 

5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผล การปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะ กรรมการบริษทั ไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือ
ผูถื้อหุน้ราย ใหญ่ของบริษทัรวม ทั้งผูท่ี้ เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ย่างเป็น
อิสระ 

 
บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1 กรรมการตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มี
ความสนใจในกิจการของบริษทั ท่ีตนเองเป็นกรรมการ มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and 
Integrity) ในการด าเนินธุรกิจ 

2. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ ซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และมี
ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) 

3. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั (Direction) และก ากบั
ควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ใหแ้ก่กิจการและความมัง่
คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) 
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4. คณะกรรมการควรติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดเวลาและควรไดรั้บรู้ถึงการปฏิบติั ตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดใน สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั และควรก าชบัใหฝ่้ายจดัการบอกกล่าว 
เร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจการของบริษทั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

5. คณะกรรมการควรด าเนินการใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
และ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีประสิทธิผล 

6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ ควรพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระ ในการพิจารณาก าหนด 
กลยทุธ์ การบริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนิน
กิจการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะ คดัคา้นการกระท าของกรรมการอ่ืนๆ หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีท่ีมี
ความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนั ของผูถื้อหุน้ทุกราย 

7. ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวชิาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกบั 
การด าเนินกิจการดว้ยค่าใชจ่้าย ของบริษทั 

8. คณะกรรมการจะจดัใหมี้เลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ 
คณะกรรมการ และช่วยให ้ คณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ ตามท่ีกฏหมายบงัคบัใช ้

9. คณะกรรมการจดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 
จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรม ของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Ethics) เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคน
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้
มาด ารง ต าแหน่งใหม่ได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน         จ ากดั 

พ.ศ.2535 
4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

1. คณะกรรมการมีการประชุมสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง และตามความจ าเป็น ในการประชุม
กรรมการ จะตอ้งมีกรรมการมาประชุม ไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์
ประชุม 

2. กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเขา้วาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือ
กบัฝ่ายจดัการ ทั้งน้ีฝ่ายจดัการ ควรพิจารณาค าขอของกรรมการบางท่านท่ีจะบรรจุเร่ืองอ่ืนท่ีส าคญัเป็น
วาระการพิจารณาในการประชุม คร้ังต่อไป 

3. ประธานกรรมการควรจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพ่ือการอภิปราย 
และเพียงพอส าหรับคณะ กรรมการท่ีจะอภิปรายในประเดน็ท่ีส าคญั 

4. ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีตอ้งใหส้ารสนเทศท่ีเหมาะสมและทนัเวลาแก่คณะกรรมการ ประธานกรรมการควรดู
ใหม้ัน่ใจวา่ กรรมการ ทั้งหลายไดรั้บสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ โดยมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา 
พิจารณาและตดัสินใจอยา่ง ถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ ในการ ประชุมคณะกรรมการ 

5. กรรมการควรสามารถเขา้ถึงและขอสารสนเทศ ค าปรึกษาและบริการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั จากฝ่าย จดัการ และอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกได ้

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 
  บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีในการพิจารณาก าหนด
วธีิการ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใดใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และ
คณะอนุกรรมการยอ่ย ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึง 
 
1. คณะกรรมการ มีการก าหนดองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษา

กรรมการท่ีมีคุณภาพ และจดัค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นลกัษณะ ท่ีเช่ือมโยงกบัผลปฏิบติังานของบริษทัและ
ของกรรมการแต่ละคน 

2. กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) 
จะไดรั้บค่า ตอบแทนเพ่ิม และเช่ือมโยงกบัระดบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น 

3. คณะกรรมการมีรายงานเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของผูบ้ริหารไว ้ ในรายงาน 
ประจ าปีของบริษทัฯ 
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จดัการ 
 
  บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีในเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการของบริษทั ในการพิจารณาก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑด์งักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  
การปฐมนิเทศและให้ความรู้ในธุรกจิของบริษัท แก่กรรมการใหม่ 

 
บริษทัฯ จดัใหมี้การปฐมนิเทศและใหค้วามรู้ในธุรกิจของบริษทั แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน 

ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความรู้ และความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษทั เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 
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หมวดท่ี  5 คณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บริษทัฯ ยดึมัน่ในความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

ด าเนินธุรกิจอยา่ง โปร่งใสตามครรลองของกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริตทั้งต่อผูถื้อหุน้ คูค่า้ และลูกคา้ของ
บริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการบริษทั ในการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี 
เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่การด าเนินการ ขององคก์รเป็นไปตามขอ้ก าหนด และการปฏิบติังานเป็นไปตามจรรยาบรรณ
ท่ีพึงปฏิบติั คงไวซ่ึ้งระบบการควบคุม ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการ
ทุจริต คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนด กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบข้ึน ดงัน้ี 

 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

6. สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะ 

7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
น าเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย และเลิกจา้ง รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบติังานประจ าปีของหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาอนุมติัระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และ
แผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทั ใหมี้ความสมัพนัธ์เก้ือกลูกนั 
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11. ประสานความเขา้ใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ ฝ่าย
ตรวจสอบ และผูส้อบบญัชี 

12. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายใน เก่ียวกับผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะ 

13. สอบทานและแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละคร้ัง เพ่ือใหท้นัสมยั
และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

14. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู ้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีพบ
พฤติกรรมอนัควรสงสยัวา่ กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั 
ไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีของบริษทัทราบภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้จากผูส้อบบญัชี 

15. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือคณะกรรมการบริษทั มอบหมายตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

16. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
16.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
16.2   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
16.3   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
16.4   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
16.5   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
16.6   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
16.7   ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร 
16.8   รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
 ทั้งน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงมี
คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน และตอ้ง
เป็นผูมี้ความรู้ความ เขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชี หรือการเงิน หรือตรวจสอบไม่
นอ้ยกวา่ 1 คน 

2. ใหผู้จ้ดัการทัว่ไปส านกัตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บั รวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีความเป็นอิสระไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ
บริษทั หรือบริษทั ร่วม หรือบริษทัยอ่ย หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียใน ลกัษณะ ดงักล่าวในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาอยา่ง รอบคอบแลว้เห็นวา่การ
เคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะ ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบติัหนา้ท่ีและการ ให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ของบริษทั ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังานหรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บ เงินเดือนประจ า ในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั 

5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผล การปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะ กรรมการบริษทั ไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร
หรือผูถื้อหุน้ราย ใหญ่ของบริษทัรวม ทั้งผูท่ี้ เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพ่ิมและถอดถอน
จากกรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้
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3. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
3.1) ครบก าหนดตามวาระ 
3.2) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
3.3) ลาออก 
3.4) ตาย 
3.5) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบัน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3.6) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบใหย้ืน่ใบลาต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนั โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัพร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบ 

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคล ท่ีมี คุณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั 
โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู ่ ของ
กรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน พร้อมแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ 

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และตามความจ าเป็น โดยอาจเชิญฝ่าย
จดัการหรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม หรือให้
ความเห็น หรือส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็น 

2.  กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใดมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณา เร่ืองนั้นๆ
ในการออกเสียงลงมติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบลงมติมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 
เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจ้าง 
  

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1. ท าหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการ
ผูจ้ดัการ 

2. ก าหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใหเ้กิดความ
โปร่งใส 
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3. ก าหนดวธีิการ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง  ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใด โดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อ
ก าหนดผลตอบแทนการปฏิบติังานประจ าปี 

5. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑต์่างๆ เก่ียวกบัค่าตอบแทนตามขอ้ 3.และขอ้ 4.ใหเ้หมาะสม
กบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ผลการด าเนินงานของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตลาด 

6. พิจารณางบประมาณเก่ียวกบัการข้ึนเงินเดือน และเงินรางวลัประจ าปี สวสัดิการ ตลอดจน
ผลประโยชน์อ่ืนใด ของพนกังานบริษทัและบริษทัในเครือ 

7. จดัท ารายงานการปฏิบติังานเสนอคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ก าหนดนโยบายใน
ภาพรวมเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้แก่พนกังาน (Employee Stock Option Plan) ตามท่ีกรรมการ
ผูจ้ดัการเสนอมา 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจ้าง 

1.  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้ง จากกรรมการบริษทัฯ 
จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน   

2. ใหผู้ช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ของบริษทัฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าจา้ง 

 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจ้าง 

1. มีคุณสมบติัท่ีไม่ขดัต่อ พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูมี้ทกัษะ มีประสบการณ์ และมีความรู้ ในการปฏิบติังาน 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้ง พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1.1) ครบก าหนดตามวาระ 
1.2) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
1.3) ลาออก 
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1.4) ตาย 
1.5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

2.  การลาออกของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้ง ใหย้ืน่ใบลาต่อประธานกรรมการบริษทั
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั โดยคณะ กรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 

3.  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้งวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคล ท่ีมี คุณุสมบติัครบถว้นเป็น
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้ง เพ่ือใหมี้จ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั  

 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจ้าง 

1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้ง มีการประชุมทุกๆ 3 เดือนคร้ัง และตามความจ าเป็น 
โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุม 
หรือใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็น 

2.  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้ง ในการออกเสียงลงมติ ประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้ง มีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้ง
มากเป็นเกณฑ ์เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าจา้งไม่มีสิทธิออกเสียง 

 

คณะกรรมการบริหารบริษัท 
 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1. พิจารณา และกลัน่กรองเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจเบ้ืองตน้ ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติัต่อไป  

2. พิจารณาการลงทุน  การขยายสาขา  การจดัสรรงบประมาณประจ าปี  และการเสนอแผนกลยทุธ์
บริษทัต่อคณะกรรมการ 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จากกรรมการบริษทัฯ จ านวนอยา่งนอ้ย 3 
คน   

 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 

1. มีคุณสมบติัท่ีไม่ขดัต่อ พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและขอ้บงัคบัของบริษทั 
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2. เป็นผูมี้ทกัษะ มีประสบการณ์ และมีความรู้ ในการปฏิบติังาน 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการบริหาร พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1.1) ครบก าหนดตามวาระ 
1.2) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
1.3) ลาออก 
1.4) ตาย 
1.5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

2.  การลาออกของกรรมการบริหาร ใหย้ืน่ใบลาต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนั โดยคณะ กรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคล ท่ีมี คุณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหาร เพ่ือใหมี้
จ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั  
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หมวดท่ี  6 จรยิธรรมทางธุรกิจ  
 
 บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้ โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางเสมอมา  คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดกรอบ และแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและ
คุณธรรม โดยจดัท าเป็นเอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน พร้อมกนัน้ีไดก้ าหนดใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จะตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและ
ขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจน้ีอยา่งเคร่งครัด 
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หมวดท่ี  7 นโยบายเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 
1. โครงสร้างการบริหารของบริษทั 

การตรวจสอบภายในเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคญัในการบริหารงานขององคก์ร เน่ืองจากการตรวจสอบ
ภายในเป็น การควบคุมภายในท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารเกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคุมท่ีมีอยู่
นั้นมีการปฏิบติัจริง อยา่งสม ่าเสมอและเป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทั้งช่วยคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อนและพฒันา
ระบบการด าเนินงานท่ีมี อยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน บริษทัจึงไดมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็น
หน่วยงานหน่ึงของบริษทั ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการบริหารดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดีดงัน้ี 
 

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน 

2. จดัท าจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยไดป้ระมวลจริยธรรมในการด าเนินการธุรกิจ ของบริษทั 
รวมทั้งขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัอนัดี รวมทั้ง
ไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนไดท้ราบ เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี ไม่ใหข้ดักบัจริยธรรมของบริษทั  มี
ความซ่ือสตัย ์มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบติังาน  

 
 
 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ส านักตรวจสอบภายใน 
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3. การจดัการโครงสร้างขององคก์รอยา่งเหมาะสม มีสายการบงัคบับญัชาและความสมัพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงาน ภายในองคก์รท่ีชดัเจน มีการก าหนดอ านาจการอนุมติัตามระดบัต าแหน่ง 
เพื่อช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถ ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. มีการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะต าแหน่ง (Job Description) โดยก าหนดลกัษณะงาน หนา้ท่ี 
ระดบัความ รู้ความสามารถ ทกัษะของต าแหน่ง มีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง อยา่งเหมาะสม 

5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเร่ืองการสรรหาบุคคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง การพฒันา
บุคลากรและ การฝึกอบรม การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน รวมทั้งมีการวเิคราะห์ถึง
การใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบ แทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

 
3. กจิกรรมควบคุม 

1. ใชด้ชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ท่ีมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
และ ควบคุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบงาน 3 ดา้น คือ 
2.1) หนา้ท่ีอนุมติั  
2.2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและ ขอ้มูลสารสนเทศ และ 
2.3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น ออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนั

และกนั 

3. ส าหรับธุรกรรม แต่ละประเภท บริษทัมีการก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัวงเงินเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

4. มีการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นของกิจการไม่ใหสู้ญหายหรือใชไ้ปในทางท่ีไม่เหมาะสม เช่น มี
การตรวจนบัทรัพยสิ์นเป็นคร้ังคราว การจดัยามรักษาการณ์เพ่ือป้องกนัการสูญหายของ
ทรัพยสิ์น ฯลฯ 

 
4. ระบบการตดิตามและการประเมนิผล 

1. มีการจดัท ารายงานเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัท่ีตั้งไวแ้ละมีการสัง่การแกไ้ขอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. มีการตรวจสอบภายในโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และใหเ้สนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภาย ในต่อคณะกรรมการบริษทั 
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3. จุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญัท่ีมีการตรวจพบไม่วา่จะโดย ผู ้
ตรวจสอบภายใน หรือผูส้อบบญัชีอิสระ ไดมี้การรายงานไปยงัฝ่ายบริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา สัง่การแกไ้ขโดยไม่ชกัชา้ 

4. มีนโยบายใหผู้บ้ริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีกรณีเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือ
สงสยัวา่มี การทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจ
กระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ การเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
5. ระบบสารสนเทศและระบบข้อมูล 
 

 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาระบบสารสนเทศและระบบขอ้มูลอยา่งตอ่เน่ือง มีการจดัขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ 
อยา่งเพียงพอท่ีจะ ใชใ้นการตดัสินใจ กรรมการบริษทัได ้รับหนงัสือและเอกสารการประชุมท่ีมีขอ้มูลเพียง พอใน
การพิจารณารายงาน การประชุมของกรรมการ มีการบนัทึกความเห็นของกรรมการ มีการจดัเก็บเอกสารเป็น
หมวดหมู่ การบนัทึกบญัชีได ้ปฏิบติัตามนโยบายบญัชีตามหลกัการ บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ 
ธุรกิจของบริษทั 

 
6. ความเส่ียงทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินธุรกจิ 
 

 มีการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจจากภายนอกและภายในท่ีเหมาะสม โดยผูบ้ริหารบริษทัและพนกังาน
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดร่้วม กนัวางระบบประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียง ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ มาตรการป้องกนั
อยา่งสม ่าเสมอ มีมาตรการ ในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยั ความเส่ียง และไดป้ฏิบติัตามมาตรการ 
บริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้เพ่ือลดความเส่ียง ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตาม
แผนการบริหารความเส่ียง 
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หมวดท่ี  8  นโยบายการบริหารความเสีย่ง 

1. บริษทัก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานในหน่วยงานต่างๆเป็นผูดู้แลความเส่ียง โดยจะตอ้งมี
บทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารความเส่ียงขององคก์ร และมีความเขา้ใจใน
หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง 

2. จดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ตาม
หลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสแห่ง
ความส าเร็จ และลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวม 

3. ด าเนินการและสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงใหป้ระสบความส าเร็จทัว่ทั้งองคก์ร โดยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการบ่งช้ี ประเมิน และบริหารความเส่ียงอยา่ง
เหมาะสม 

4. ส่งเสริมและกระตุน้ใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยใหทุ้กคนตระหนกัถึง
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียง 
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หมวดท่ี  9  นโยบายดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และแรงงานสมัพนัธ์ 

นโยบายด้านสังคม 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญั และความรับผิดชอบต่อสงัคม จึงไดส้นบัสนุนพฒันาดา้น
สงัคม เพ่ือใหเ้กิดสงัคมน่าอยู ่ ไดเ้ร่ิมจากพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสงัคม 
วฒันธรรมและ ธรรมเนียมปฏิบติั เช่น การท าบุญตกับาตร การฟังธรรม กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา
และครอบครัว อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีต่อครอบครัวและสงัคม 

 รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมดา้นการศึกษา ท่ีบริษทัไดด้ าเนินการมา คือ โครงการหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา โดยบริษทัมีความปรารถนาท่ีจะใหโ้อกาสกบัเด็กๆท่ีขาดโอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ โดยการตอบแทนสงัคมดว้ยการสร้าง หอ้งเรียนรู้พร้อมคอมพิวเตอร์เพ่ือใหเ้ด็กๆ ไดเ้ขา้เรียนรู้
โลกของ Internet บริษทัไดมี้ความตั้งใจท่ีจะด าเนินการสร้างหอ้งเรียนรู้ ในโรงเรียนต่างๆ ในทุกจงัหวดั
ท่ี บริษทัฯ มีสาขาอยู ่

 และอีกโครงการท่ีบริษทั ไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง คือ การสร้างหอ้งน ้ าท่ีถูกสุขลกัษณะ
อนามยัตามโรงเรียนห่างไกล โดยริเร่ิมจาก โครงการหอ้งน ้ าของนอ้งหนู ร่วมกบัคูค่า้ โดยการปรับปรุง
หอ้งน ้ าโรงเรียนประถมศึกษา ยกระดบัคุณภาพชีวติเด็กนกัเรียน และปลูกผงัวธีิการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง โดย
เร่ิมจากโรงเรียนในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี เป็นท่ีแรกและ จะไดด้ าเนินการต่อไปอีกในจงัหวดัท่ี บริษทัฯ มี
สาขาอยู ่

นโยบายส่ิงแวดล้อม 

 ในดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม บริษทัถือวา่ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัของ
คน สตัว ์ตน้ไม ้ชีวติจิตใจท่ีสมดุลและอยูร่่วมกนั ดงันั้น การดูแลส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นความรับผิดชอบของ
บริษทัต่อสงัคม และเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคน โดยมีวตัถุประสงค ์

- ป้องกนัสภาวะมลพิษ 

- ควบคุมดูแลสภาพอากาศ น ้ าท้ิง และของเสีย จากการปฏิบติัการใหดี้กวา่มาตรฐาน และ
ระเบียบท่ีกฎหมายก าหนด 

- การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

- ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีประกาศใชใ้นปัจจุบนั และอนาคต 

- พฒันาคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย อนั
จะใหค้วามส าคญัในเร่ือง การใช ้น ้ า พลงังาน และสารเคมี ตลอดจนการลดการสูญเสีย  

- ใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการ และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

 

http://www.listedcompany.com/ir/bangchakpetroleum/web/show_th.cgi?content=governance_th&integrate=#nine#nine
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นโยบายด้านความปลอดภัย 

 บริษทัฯ ถือวา่ ระบบความปลอดภยั เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ ซ่ึงมีความส าคญั และเป็นหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนในอนัท่ีจะด าเนินการดา้นความปลอดภยั ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายท่ีก าหนด รวมถึงปรับปรุงและป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัพนกังานลูกคา้ 
คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนจากการประเมินความเส่ียงดงัน้ี 

- ป้องกนัอุบติัเหตุจากเพลิงไหมแ้ละระเบิด 

- ป้องกนัอุบติัเหตุจากการจดัเรียงสินคา้ 

- ป้องกนัอุบติัเหตุจากรถเขน็ รถยกและอุปกรณ์ ในพ้ืนท่ีขายสินคา้  

- ป้องกนัอนัตรายใดๆ ในพ้ืนท่ีจอดรถ 

- ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี 

- ป้องกนัอนัตรายจากการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 

- ป้องกนัอนัตรายจากการท างานรังสี 

 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารจกัตอ้งเผยแพร่วตัถุประสงคใ์หพ้นกังานทราบ จดัใหมี้ทรัพยากรเพียงพอ 
เหมาะสมต่อการ ด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ และตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ จดัอบรมพนกังานทุก
ระดบัอยา่งเหมาะสม เพื่อใหมี้ความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ทบทวนนโยบายระบบการ จดัการฯ จดัใหมี้การตรวจประเมินเป็นระยะๆ และสนบัสนุนใหพ้นกังานมี
ส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น 

นโยบายด้านแรงงานสัมพนัธ์ 

 คณะกรรมการไดมี้นโยบายในการดูแลเร่ืองสุขอนามยั สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ของ
พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ดงัน้ี 

- จดัใหมี้การตรวจร่างการประจ าปี 

- จดัใหมี้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินท่ีบริษทัก าหนด 

- จดัใหมี้สวสัดิการเร่ืองเส้ือผา้ 

- จดัใหมี้สวสัดิการดา้นสนัทนาการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการผอ่นคลาย และรักษา
สุขภาพใหพ้นกังาน 

- จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

- จดัใหมี้การฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของพนกังาน 
เพื่อพฒันาบุคคลากรของบริษทัฯ 


