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นโยบายบรรษทัภิบาล 

 

 คณะกรรมการบริษัท เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกจิการของบริษัทให้

กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนน ามาเป็นหลักปฏบัิติ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก ากบัและ

ดูแลกจิการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาล ที่ก  าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปได้ 

ดังน้ี 

1. จริยธรรมทางธรุกจิ 

2. สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

3. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏบัิติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

5. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8. กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

9. กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ 

10. กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 

11. ข้อก าหนดในการท าธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

12. นโยบายที่ส าคัญและการติดตามให้มีการปฏบัิติ 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 

บริษัท เอทีพี  30 จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจและดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตาม

จริยธรรมธุรกจิที่ก  าหนดข้ึน ดังต่อไปน้ี 

1. ด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ที่ด้วยข้อมูลที่

เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งถือปฏบัิติตามข้อกฎหมาย และ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ด าเนินงานธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต 

มุ่งมั่นท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

3. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไข

ไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มา เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึง

สงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย 

5. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 

6. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ เกี่ยวกบัความไม่สมบูรณ์ของบริการ 
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จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและ

พนักงาน ถือปฏบัิติ ดังน้ี 

1. ขอ้พงึปฏิบติัส าหรบัผูบ้ริหาร 

 ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ

ทุกๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหน่ึงของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏบัิติที่ดี เพ่ือเสริมสร้างการเป็น

ผู้บริหารที่ดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงาน จะต้องเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏบัิติที่ดี

ให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงก าหนดแนวทางปฏบัิติส าหรับผู้บริหารไว้ ดังน้ี 

1.1 ผู้บริหารปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้น 

  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรอบคอบเอาใจใส่ และมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลองค์กรซ่ึงยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่

ด าเนินการใดๆ อนัเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.2 ผู้บริหารปฏบัิติต่อพนักงาน 

  ผู้บริหารจะต้องปฏบัิติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ล าเอียง สนนับสนุนในการ

สร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริม

ให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้

พนักงานอย่างเมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 

1.3 ผู้บริหารปฏบัิติต่อลูกค้า 

 ผู้บริหารต้องปฏบัิติต่อลูกค้าตามข้อปฏบัิติจริยธรรมธุรกจิที่กจิการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

1.4 ผู้บริหารต่อคู่ค้า 

 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ

ธรรมจากคู่ค้า และหากปฏบัิติตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกัน

หาแนวทางแก้ไข 

1.5 ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า 

 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธไีม่สจุริต 
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1.6 ผู้บริหารปฏบัิติต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ

รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาท ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

 

2. ขอ้พงึปฏิบติัส าหรบัพนกังาน 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการท างานที่ดี มีประสทิธภิาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏบัิติ ดังน้ี 

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และ

ปรับปรุงประสทิธภิาพการท างานให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏบัิติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และ

ระเบียบข้อบังคับ 

2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกนัและเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั ไม่ก่อให้เกดิ

ความขัดแย้ง ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสยีหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท 

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน หลีกเล่ียงการน าข้อมูลหรือเร่ืองราวของ

ผู้อื่น ทั้งในเร่ืองที่กี่ยวกับการปฏิบัติงานและเร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ใน

ลักษณะที่จะก่อให้เกดิความเสยีหาย ทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัท 

2.6 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏบัิติหน้าที่ใน

ภายหน้า หากหลีกเล่ียงไม่ได้ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทนัท ี

2.7 พนักงานไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ

พรรคพวกหรือท าธุรกจิแข่งขันกบับริษัท 

2.8 พนักงานพึงปฏบัิติต่อลูกค้า คู่ค้าด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และด้วยความเสมอภาค 

2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 

2.10 พนักงานพึงรายงานเร่ืองที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เม่ือเร่ืองที่รับทราบอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือช่ือเสยีงของบริษัท 

2.11 พนักงานพึงรักษา ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์

อย่างเตม็ที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลืองสญูเปล่า เสยีหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 
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บทก าหนดโทษ 

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏบัิติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ทั้งน้ี ให้แต่ละ

ฝ่ายเป็นผู้พิจารณาเองในเบ้ืองต้น และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เพ่ือตัดสนิความผิด ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนรุนแรง

และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัด กใ็ห้น าเร่ืองเข้าสู่ฝ่ายบริหารของ

บริษัท เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปและก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ 

1) ตักเตือนด้วยวาจา 

2) ตักเตือนด้วยหนังสอื 

3) ตัดค่าจ้าง 

4) พักงาน 

5) เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6) ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั 

 

 บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการก ากับดูแลกิจการ 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องเคร่งครัดในการปฏบัิติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือเน้นถึงบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดังน้ี 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

1.1 คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของ

กรรมการอสิระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน

กรรมการ 

1.4 คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่กไ็ด้ 

 

2. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

2.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมทั้งต้องไม่มี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับการไว้วางใจในการบริหารกิจการที่มหาชน

เป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.2 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ

บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเตม็ที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ซ่ึงจะ

พิจารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุและความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ 

2.3 มีภาวะผู้น า และสามารถควบคุมการด าเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 
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3. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ่ือสัตย์สุจริต และระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 

3.2 มีหน้าที่ก  าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากบัควบคุมดูแล

ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนดไว้อย่างมีปนระสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างย่ังยืน 

3.3 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

3.4 คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกจิ มีความสนใจในกจิการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง 

3.5 ประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตามที่

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ เพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณา

อนุมัติ 

3.6 รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้มีความต้ังใจและ

ระมัดระวังในการปฏบัิติงาน 

3.7 ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการก าหนดเป้าหมายในการปฏบัิติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล 

3.8 ก ากบัดูแลให้มีการด าเนินธุรกจิ และปฏบัิติอย่างมีจริยธรรม 

3.9 ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

3.10 พิจารณาตัดสินในเร่ืองที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

อ านาจการบริหารการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 

3.11 ก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดท าเป็นคู่มืออ านาจการด าเนินการ และให้การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.12 จัดให้มีระบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

3.13 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพ่ือ

น าเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
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3.14 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคัญต่างๆ ตามนโยบาย

ข้อพึงปฏบัิติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.15 ก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก  าหนดไว้ 

3.16 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏบัิติงานด้วยตนเองและประเมินผลปฏบัิติงานโดยรวม 

 

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษทั และวาระการด ารงต าแหน่ง 

การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ให้กระท าตามหลักเกณฑ ์ดังน้ี 

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง 

4.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธอีอกเสยีงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

หรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะเหน็สมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผู้

ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนเสยีงที่มีตามข้อ  3.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมาก

น้อยเพียงใดไม่ได้ ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ

เพ่ือให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พรบ.มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-

CUMULATIVE เทา่นั้น) 

4.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้

เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

4.4 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจกาต าแหน่งตาม 

ข้อน้ีจะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก-

ต าแหน่งอกีเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

(ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก 

(จ) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

4.5 เม่ือกรรมการคนใดลาออกจกาต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยกไ็ด้ 

4.6 กรรมการของบริษัทที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท 
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5. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี  

5.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างน้อย

ทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ 

กรรมการควรเข้าประชุมทุกคร้ัง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซ่ึงต้องแจ้งต่อเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังเพ่ือให้

คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพ่ือให้ทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็น

การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และ

ฝ่ายจัดการ เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอ

ต่อการตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ

จะต้องเป็นผู้บันทึกประเดน็ในการประชุม เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการประชุม ซ่ึงต้องมีเน้ือหา

สาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้ น เพ่ือเสนอให้

ประธานคณะกรรมการลงนามและต้องจัดให้มีระบบจัดเกบ็ที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษา

ความลับได้ดี 

5.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสยีในเร่ืองใด ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงมติในเร่ืองน้ัน 

5.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเหน็ที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็น

ส าคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น

เสยีงช้ีขาด อย่างไรกต็าม ความเหน็ของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเหน็ด้วยให้ระบุไว้

ในรายงานการประชุม 
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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแล

กิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระท า

หน้าที่ตรวจสอบการด าเนินกจิการของบริษัท สอบทานประสทิธผิลของการควบคุมภายในเพ่ือให้มีความมั่นใจว่า

การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบ

การปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการด าเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีเพ่ือให้

มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตาม

มาตรฐานและข้อกก าหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความม่ันใจและความน่าเช่ือถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียว่าได้มี

การตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการด าเนินธุรกจิตามหลักการ

การก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเหน็สมควรก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้

ดังต่อไปนี้  

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน 

1.2 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 

1.3 ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4 ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 

 

2. คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

2.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท 

2.2 มีคุณสมบัติตามที่ก  าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ี 
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(1) ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี 

นับรวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกรรมการอสิระรายน้ันๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็น

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ

ควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท  สังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่ ย่ืนค าขอ

อนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
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บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพน้ัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่

ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี

ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกจิการที่มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของบริษัท 

(10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตัดสินใจในการด าเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

3. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบ

จัดท ารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจ าปี 

3.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit)  ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เหน็ว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ 

พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญและจ าเป็น

เสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนก

ตรวจสอบระบบงานภายใน 
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3.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท 

3.4 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 

รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้า

ร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธกีารและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเร่ือง

ดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

3.7 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

3.8 รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย

ปีละ 4 คร้ัง 

3.9 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล

อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

3.9.1 ความเหน็เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

3.9.2 ความเหน็เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

3.9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

3.9.4 ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

3.9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

3.9.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 

3.9.7 ความเหน็หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏบัิติหน้าที่

ตามกฎบัตร (Charter) 
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3.9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.10 ร่วมให้ความเหน็ในการพิจารณาแต่งต้ัง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

3.11 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ 

ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่

เหน็ว่าเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

3.12 ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเหน็หรือให้

ค าปรึกษากรณีจ าเป็น 

3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏบัิติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผล

การประเมินพร้อมทั้งปัญหา, อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.15 ปฏบัิติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 

4.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ

ดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้  หรือตามหลักเกณฑข์องตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ง) พ้นวาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

โดยควรแจ้งเป็นหนังสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้น
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จากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

4.3 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

ภายใน  90 วัน เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

5. การประชุม 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน และเร่ืองอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยก าหนดให้เรียกประชุมก่อนมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุม

เป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเหน็สมควร 

5.2 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสยีในเร่ืองใดไม่มีสิทธอิอกเสยีงลงมติในเร่ืองน้ัน 

5.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเหน็ที่เป็นส่วนเสียงข้างมาก

เป็นส าคัญ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น

เสียงช้ีขาด อย่างไรกต็ามความเหน็ของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเหน็ด้วยให้

น าเสนอเป็นความเหน็แย้งต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในคราวถัดไปทราบทุกคร้ัง 

5.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

6.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมี

สาระส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาที่

ก  าหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเ นินการแก้ไข

ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานสิ่งที่พบ

ดังกล่าวโดยตรงต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้ 

 

7. การรายงานของบริษทัจดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย ์

7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1.1 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการรบริษัทถึงการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ

พร้อมน าส่งแบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ 

7.1.2 น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบพร้อมรายงานมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ

บริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

7.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.2.1 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7.2.2 น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบส าหรับยกรรมการตรวจสอบที่

ได้รับการแต่งตั้งใหม่พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหหน้าที่และขอบเขตการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมการ

บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนโดยให้มี

อ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ

ประกอบด้วย ผู้มีความเข้าใจในธุรกจิและมีประสบการณ์ตรงในธุรกจิ จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 

และต้องเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ทา่น 

1.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษัท 

1.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

1.4 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ-

เสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกจิ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เหน็สมควร 

 

2. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.1 ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

2.2 ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกบั 

กลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

2.3 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้ น รวมทั้งแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการ

จัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง 

2.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือ

เหตุการณ์ส าคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือรับทราบและพิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

2.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

2.6 ปฏบัิติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการด ารง

ต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งได้อกี 

 

4. การประชุม 

ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจาก

กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเดน็ปัญหาที่จ าเป็นต้องหารือ

ร่วมกนั 

 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการบริหาร

ความเสี่ยง หรือสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยส าคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยที่

อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรในอนาคต 
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กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

นโยบายจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ)เพ่ือดูแล

รับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ และพิจารณา

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาก่อนที่จะน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ

รูปแบบค่าตอบแทนผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ

และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้อง

เป็นกรรมการอสิระ 

1.2 กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

2. คุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2.2 กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักาการก ากับและดูแล

กจิการที่ดี  

2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะกรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพียงพอในการปฏบัิติหน้าที่ 

 

3. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.1 การปฏบัิติงานด้านการสรรหา 

3.1.1 ก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  

3.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
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3.1.3 พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท

ที่ครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3.1.4 ปฏบัิติการอื่นใดเกี่ยวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3.1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3.2 การปฏบัิติงานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

3.2.1 จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.2.2 ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรียบเทยีบกบับริษัทในธุรกจิที่คล้ายกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ 

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขอ

อนุมัติ 

3.2.3 รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (56-2) 

3.2.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและ

เอกสารที่ เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึง

พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ

ดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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(ง) พ้นวาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

(จ) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก 

4.2 คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 4.1 

หรือ ข้อ 4.1 (ง) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 4.1 (ง) จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงตนแทนเทา่นั้น 

 

5 การประชุม 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และอาจจัดให้มีการประชุมเพ่ิมเติมตามที่

ประธานกรรมการสรรหาฯ เหน็สมควร 

 

6 การรายงาน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการประชุมหรือรายงาน 

อื่นใดที่เหน็ว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการของบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมการ

บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นโดยให้มีอ านาจหน้าที่ 

ดังน้ี 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

1.2 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงานและพนักงานในระดับบริหารรวมกันไม่น้อย

กว่า  3 คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร 

 

2. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และ

สามารถอุทศิเวลาอย่างเพียงพอในการปฏบัิติหน้าที่ 

 

3. หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

3.1 ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด

ไว้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีในการด าเนินการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเ ข้า ร่วมประชุมไม่น้อยก ว่ากึ่ งหน่ึงของ

กรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่

ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่ นับได้อย่างน้อยกึ่ งหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะ

กรรมการบริหารทั้งหมด 

3.2 พิจารณางบประมาณประจ าปี  และขั้ นตอนในการใช้ จ่ายงบประมาณ เ พ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ ได้ รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

3.3 พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกจิของบริษัทให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

3.4 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจ

ด าเนินการ 
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3.5 พิจารณาการท าสญัญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอ านาจในคู่มืออ านาจการด าเนินการ 

3.6 รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท ารายงานทางการเงินที่น่าเช่ือถือ เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ดีและโปร่งใส 

3.7 พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.8 พิจารณาการด าเนินธุรกจิใหม่ หรือการเลือกธุรกจิเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.9 ก ากับดูแลให้มีข้ันตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท าที่ผิดปกติ หรือ

การกระท าผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทนัท่วงท ีและกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมี

ผลกระทบที่มีสาระส าคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไข

ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

3.10 ด าเนนการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

3.11 การด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงได้รับการลงมติ และ/หรือ 

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเมื่อ

พ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอกี 

 

5. การประชุม 

5.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และอาจจัดให้มีการ

ประชุมเพ่ิมเติมตามที่ประธานกรรมการเหน็สมควร 

5.2 ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้ หากเหน็ว่า

จ าเป็นหรือมีการร้องขอจากผู้บริหารระดับสูง หรือประธานกรรมการบริษัทเมื่อมีระเบียบวาระ

จ าเป็นที่ต้องหารือร่วมกนั 
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6. การรายงาน 

คณะกรรมการต้องรายงานผลการปฏบัิติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ า และรายงาน

ผลการปฏบัิติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจ าปี 
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กฎบตัรของกรรมการผูจ้ัดการ 

 

1. การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ 

“กรรมการผู้จัดการ” แต่งตั้ งมาจากการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ งจากกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

 

2. คุณสมบติัของกรรมการผูจ้ดัการ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 มีสญัชาติไทย 

2.1.2 สามารถท างานให้แก่บริษัทได้เตม็เวลา 

2.1.3 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

2.1.5 ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่ เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้น

ระยะเวลาการรอการลงโทษ 

2.1.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2.2.1 ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ใน

การบริหารองค์กร 

2.2.2 มีวิสยัทศัน์การบริหารจัดการในกจิการด้านการขนส่ง และธุรกจิที่เกี่ยวข้องกบั 

 กจิการด้านการขนส่ง 

2.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกจิการที่ดี มีบุคลิกภาพ  

 ภาวะผู้น า และมนุษย์สมัพันธด์ี  

2.2.4 สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2.2.5 มีความรู้และความช านาญในการบริหารองค์กรให้สามารถตอบสนองความ 

 ต้องการและบริการที่ดี 
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3 หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

3.1 ควบคุมการด าเนินกจิการ วางแผนกลยุทธใ์นการด าเนินงานและบริหารงานประจ าวันของบริษัท 

3.2 ตัดสนิในเร่ืองที่ส าคัญของบริษัท ก าหนดภารกจิวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึง

การควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ 

3.3 เป็นผู้มีอ านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร

ค าสั่ง หนังสอืแจ้งใดๆ ตามที่ก  าหนดไว้ในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

3.4 มีอ านาจจ้าง แต่งต้ัง โยกย้ายบุคคลตามที่เหน็สมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอ านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับ

ต่างๆ ตามที่ก  าหนดไว้ในคู่มืออ านาจการด าเนินการ 

3.5 มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

3.6 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือกรรมการบริษัท 

3.7 ด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึง

อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซ่ึงเป็นการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของ

บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงได้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมา

ด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ก  าหนดโดยตลาด

หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเหน็สมควรก าหนดกฎบัตรของเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบติัของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏบัิติหน้าที่ได้อย่างเตม็ความสามารถ ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทอาจเป็นบุคคล

เดียวกนักบัเลขานุการคณะกรรมการบริษัทกไ็ด้ 

 

2. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษัท ต้องปฏบัิติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต ตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบส าหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะ ดังน้ี  

1) ให้ค าแนะน าเบื้ องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

ต่าง ๆ ของบริษัทที่บริษัทต้องปฏบัิติตาม ดูแลให้การด าเนินกจิการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป

อย่างราบร่ืน และมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบักฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) รับผิดชอบในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อบังคับของบริษัท 

3) บันทกึรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏบัิติ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4) จัดท าและเกบ็รักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้  

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ า ปี

ของบริษัท 

(ค) หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
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5) จัดท าและเกบ็รักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท หนังสอืนัดประชุม ผู้ถือหุ้น หนังสอื

นัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

6) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งส าเนา

รายงานการมีส่วนได้เสยีให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท า

การนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานน้ัน 

7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

8) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

หลกัในการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษัท ต้องปฏบัิติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซ่ือสตัย์สจุริต รวมทั้งต้อง

ปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย 

1) การตัดสนิใจต้องกระท าบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เช่ือโดยสจุริตว่าเพียงพอ 

2) การตัดสนิใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสยี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองที่ตัดสนิใจน้ัน 

3) กระท าการโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคัญ 

4) กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ

ประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

หรือใช้ทรัพย์สนิหรือโอกาสทางธุรกจิของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑห์รือหลัก

ปฏบัิติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6) ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานใน

หน้าที่ของตน 

 

กรณีทีเ่ลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีไ่ด ้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก าหนดไว้

ดังต่อไปนี้  

1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัท

คนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ 
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2) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนใน

ช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ 

3) ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัท ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต าแหน่งดังกล่าว 

4) ด าเนินการแจ้งให้ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เกบ็เอกสารตาม 

ข้อ 1. และ 2. 
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การปฐมนเิทศกรรมการใหม่ 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มี

การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้

รับทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผล

ประกอบการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  โดยให้เลขานุการบริษัทน าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัทฯ 

โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสตูร

การอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

ให้แก่กรรมการที่เข้ารับต าแหน่งเป็นคร้ังแรก 
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การพฒันากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ปรับปรุงการปฏบัิติงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิติหน้าที่ให้มีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน 
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การประเมินผลปฏิบติังานประจ าปี 

 

การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองโดยกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และ

รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบัิติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และการ

ปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุป และน าเสนอผลการ

ประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสามารถน ามาแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยแบ่ง

หัวข้อการประเมินออกเป็น 2 ส่วน 

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) 

1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

1.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1.4 การท าหหน้าที่ของกรรมการ 

1.5 ความสมัพันธก์บัฝ่ายจัดการ 

1.6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 

2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

2.3 การประชุมของคณะกรรมการ 

 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุก

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ทั้งน้ี ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสอบทานการปฏบัิติงานในหน้าที่ของ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพ่ือสามารถน ามาแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดท าข้ึนตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
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รับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบน้ัน ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for 

Audit Committee) ที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย

ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังน้ี   

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก 

ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกจิ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทยีบกบั

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาด 

ที่ใกล้เคียงกบับริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เพ่ือพิจารณาและอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนและรูปแบบการจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้ดัชนีช้ีวัดต่างๆ เป็นตัวบ่งช้ี ในส่วนของสิทธปิระโยชน์ จะมีการปรับ

อตัราเงินเดือนและโบนัสประจ าปี ซ่ึงจะสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท  
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นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 

 

บริษัท เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม 

ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับ

ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวต้องเหมาะสมกับการ

ขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ส าหรับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อันได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้

อื่นๆ เช่น โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับพนักงานของ

บริษัทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็น

ผู้จัดการกองทุน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงาน

จ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน นอกจากน้ีบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่

กฎหมายก าหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพ่ิมเติม อาทิเช่น ชุดฟอร์ม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 

รวมถึงการตรวจสขุภาพประจ าปี 
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นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

บริษัท เอทพีี 30 จ ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันที่จะปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตาม

หลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดท าและน านโยบายการ 

ซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบัิติต่อไป 

 

1. ขอ้หา้มในการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน  

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏบัิติตามข้อห้ามในการซ้ือขายหลักทรัพย์โดย

การใช้ ข้อมูลภายใน ซ่ึงก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซ้ือหรือขายซ่ึง

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ห้ามมิให้บุคคลใดท าการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซ้ือหรือขาย หรือ

เสนอซ้ือหรือเสนอขาย ซ่ึง หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย

หลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัย

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้

ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นน้ัน และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น 

หรือน าข้อเทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผย เพ่ือให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”  

 

2. ช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period)  

2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัท ก าหนดซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผย 

“งบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี” และช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะก าหนดเป็นคร้ังคราว 

2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทก าหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่าง

ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงิน

อย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้ค าสั่งศาล 

โดยต้องจัดท าบันทกึระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ  

(1)  ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)  

(2)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)  

(3)  ผู้บริหารสูงสุด (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทก าหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ

บริษัท) ทั้งน้ี ให้จัดส่งส าเนาบันทกึดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย  
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(4) เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทก าหนด

ทราบเป็นการล่วงหน้า 

 

3. การรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ 

3.1 การรายงานคร้ังแรก: กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท า

รายงานการถือหลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 

(เอกสารแนบ 1) ของส านักงาน ก.ล.ต. และน าส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือวันปิดการเสนอ

ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59  

3.2 การรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง: กรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

มีหน้าที่ต้องจัดท าแบบรายงานการ เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ของ

ส านักงาน ก.ล.ต. และน าส่งให้ ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีการซ้ือขาย 

โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59  

ขอ้ยกเวน้:  

การเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปน้ี ไม่ตอ้งจดัทําแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 

หลกัทรพัยต์ามแบบ 59-2  

- การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

- การใชสิ้ทธิตามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  

- การเสนอขายหุน้หรือการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Warrants) ที่

ออกใหม่ใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือ

ไดร้ับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment 

Program “EJIP”)  

- การรบัหลกัทรพัยโ์ดยทางมรดก  

- การโอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยจ์ากการวางเป็นประกนัการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

4. การซ้ือขายหลกัทรพัยที์ไ่ม่เขา้ข่ายการซ้ือขายหลกัทรพัยต์ามนโยบายฉบบันี้   

นโยบายฉบับน้ีไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์หรือรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง า

กจิการ (Tender Offer)  
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5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน  

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 ก าหนดว่า “กรรมการ ผู้จัดการ 

ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตาม

หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ก  าหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และ

ปรับอกีไม่เกนิวันละ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏบัิติให้ถูกต้อง” 
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แผนสืบทอดต าแหน่ง 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนการด าเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง จะน ามาซ่ึงความเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่าง

ย่ังยืน ดังน้ันบริษัทจึงได้เร่ิมจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งขึ้ น โดยได้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอด

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งขององค์กร

ต่อไปในอนาคต 
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นโยบายการก ากบัและดูแลกิจการทีด่ี 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏบัิติ เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทมีประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการ

บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้อพึงปฏบัิติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท

จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน

กรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาเพ่ือยกระดับการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซ่ึงสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้ นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งม่ันที่จะก ากับดูแลการบริหารงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคัญของการ

ก ากบัดูแลกจิการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดที ่1:  สิทธิของผูถ้อืหุน้ (Right of Shareholders) 

 บริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงสิทธิของผู้ถือหุ้นดัง กล่าว

ครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ อาทิ การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับ

ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมเพ่ือออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีรผลกระทบต่อบริษัท อาท ิการจัดสรรเงินปันผล การ

ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพ่ิมทุน เป็นต้น ซ่ึงนอกเหนือจากสิทธิ

พ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกในการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซด์ของบริษัทก่อนจัดส่ง

เอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่

น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม

อย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑต่์างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและ

ออกเสยีงลงมติ 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอสิระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบ

ใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้

ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
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แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูล

รายละเอยีดในเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น 

4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่

เกี่ยวข้องได้ 

5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้ น บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

หมวดที ่2:  การปฏิบติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (Equitablle Treatment of Shareholders) 

 บริษัท มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายการ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น

ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพ่ือเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลและใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

เหมาะสม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏบัิติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเทา่เทียมกัน 

ซ่ึงในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง 

สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ 

ทั้งน้ีการด าเนินการประชุม จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามล าดับวาระการประชุมที่มี ซ่ึงบริษัทจะ

จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุม

หากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน

ตัดสนิใจ 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ

หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง

ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตนน้ัน บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ใน

กรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ผู้บริหาร

สูงสุดเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่ก  าหนดไว้ นอกจากน้ีบริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและ

ผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทส าหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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หมวดที ่3:  บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากบัดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาท ิลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้

ลงทุน เจ้าหน้ี และชุมชนที่บริษัทต้ังอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตาม

ข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกดิการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและ

หน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึง

สร้างความมั่นคงอย่างย่ังยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษัทยัง

จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทาง

กรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสยีใน 

การสร้างความม่ังคั่งทางการเงินและความย่ังยืนของกจิการ ดังน้ี 

1) ให้ความส าคัญกบัพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏบัิติกบัพนักงานอย่างเทา่เทยีม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างตอเน่ือง รวมถึงการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและคุณภาพชีวิตพนักงานเป็น

ส าคัญ 

2) การซ้ือสนิค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏบัิติตามสญัญาที่ท  าร่วมกัน

อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสมัพันธท์ี่จะก่อให้เกดิประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

3) การปฏบัิติตามเง่ือนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี 

4) การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิอดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการ

ให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความส าคัญกบัการก าหนดราคา

ที่เป็นธรรมและเทา่เทยีม ภายใต้นโยบายการก าหนดราคาที่มี 

5) การปฏบัิติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธกีารไม่สจุริตเพ่ือท าลายคู่แข่งทางการค้า 

6) ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการให้การ

สนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพ่ือ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
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หมวดที ่4:  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส โดย

เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ เป็นไปตามช่องทางที่

กฎหมายก าหนด ซ่ึงข้อมูลส าคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง

การเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ซ่ึงได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ี บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงความโปร่งวใสในการ

ด าเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ 

จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสงู รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงาน

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏบัิติงานตามนโยบาย ทั้งน้ี ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผย

ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซด์บริษัทด้วย 

 

หมวดที ่5:  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ซ่ึงสามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก าหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือ

หุ้นโดยรวม และมีหน้าที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึงการก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึงบริษัทมีคณะกรรมการ

จ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ทา่น และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง

คณะ นอกจากน้ีบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจการด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้

อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพ่ือขอความเหน็ชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามรถ

ให้ปฏบัิติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่ก  าหนดสามารถเทยีบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ

ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน 

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดง

ความคิดเหน็ของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทนัสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏบัิติหน้าที่ด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน 

นอกจากน้ี กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเตม็ที่และเพียงพอ 

รวมทั้งถือปฏบัิติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้

ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทนัเวลา ซ่ึง

รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้

ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสนิใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อ

ของตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเวบ็ไซด์ของบริษัทภายหลังการน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
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นโยบายส าคญัและการติดตามใหม้ีการปฏิบติั 

 

 บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏบัิติงานและกิจกรรมทางการเงินที่

ส าคัญญโดยประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือควบคุมให้การท างานเป็นไป

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธกีารตามที่บริษัทก าหนด 

1. นโยบายดา้นการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี  2556 – 2560 โดยการใช้บริการของ

ส านักตรวจสอบภายนอก และบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้ น ในปี 2561 เพ่ือก ากับดูแลการท างานใน

ด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและตรวจสอบ 

ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการ

บริหารความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรง

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

2. นโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศด้าน

การเงิน และสารสนเทศเร่ืองอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดท าขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทดัรัด 

เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้

เกิดข้อสับสนในข้อเทจ็จริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

และผู้ที่เกี่ยวข้องกบับริษัท 

 

3. นโยบายดา้นบญัชีและการเงิน 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการท ารายงานทางบัญชีการเงิน ซ่ึงต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 

ทนัเวลาสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังน้ันจึงก าหนดให้

บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการ

ควบคุมภายใน รวมถึงข้อก าหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่าง

เคร่งครัด ดังน้ี 
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3.1 ความถูกต้องของการบันทกึรายการ 

การบันทกึรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบ

ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นการบึนทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการ

บัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการ

ทางธุรกจิครบถ้วนและเหมาะสม 

3.2 รายการทางบัญชีและการเงิน 

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็น

สาระส าคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับ

ทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการบัญชีและการเงินของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึง

ความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจใน

ขั้นตอนต่างๆ 

 

4. นโยบายดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ 

และ/หรือต่างประเทศ และก่อนการปฏบัิติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวังใน

การสอบทานอย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏบัิติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

5. นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน

ประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟทแ์วร์ที่ใช้ในการปฏบัิติการและประมวลผลข้อมูลเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลบริษัทอย่างมีประสทิธภิาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจ

ของบริษัท จึงก าหนดให้ถือปฏบัิติ ดังน้ี 

5.1 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ให้มีความรู้ความสามารถที่ทนัสมัย 

5.2 พนักงานจะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระท า

เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอนัดี 

5.3 ข้อมูลที่ได้บันทกึผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็นคามรับผิดชอบของ

เจ้าของข้อมูลน้ันๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกดิความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม 
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5.4 ใช้ซอฟทแ์วร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

5.5 การน ารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏบัิติตามระเบียบที่

ก าหนดไว้ 

5.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจของ

ตนเองจากการเข้าถึงภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกจของ

บริษัทจะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

5.7 ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่

ต้องก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคง

และปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏบัิติตามข้อก าหนดโดยเคร่งครัด 

 

6. การติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบติั 

 บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้อง

รับทราบ ท าความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏบัิติที่ก  าหนดไว้ในคู่มือน้ีอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร

ทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองส าคัญที่จะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ

บัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรรณของบริษัท อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานผู้ใดกระท าผิดหลักการการก ากับดูแลกิจการตามที่ก  าหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการ

กระท าที่เช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ  บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด าเนินการต่อไป 

หากพนักงานพบเหน็การกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการก ากับดูแลกิจการตามที่ก  าหนดไว้ใน

คู่มือน้ี ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร

สูงสุด หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งน้ี บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือ

คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นกบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว 
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นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นข้อตกลง

ทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธพิลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและมี

เง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เง่ือนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดท ารายงานสรุปเพ่ือรายงานให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

 ส าหรับกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็น โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิข้ึน บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคา

อิสระ ผู้เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสนิใจและให้ความเหน็ต่อ

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าท ารายการ ทั้งน้ี บริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แล้วบริษัทจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 

56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมัติการท า

รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้

เสยีในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธอิอกเสยีงลงมติในการท ารายการระหว่างกนันั้นๆ 
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นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

 ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็น

ราคาตลาดซ่ึงสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึ้ นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัท

กระท ากับบุคคลภายยนอก ทั้งน้ี บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกับราคา อัตรา

ค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิข้ึน บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคา

อิสระ ผู้เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสนิใจและให้ความเหน็ต่อ

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าท ารายการ ทั้งน้ี บริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แล้วบริษัทจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 

56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมัติการท า

รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 รายการระหว่างกนัที่อาจเกดิข้ึนในอนาคตน้ัน กรรมการจะต้องปฏบัิติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดข้ึน

และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น

ใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึง

บริษัทจะต้องฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 

หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ

ตามมาตรฐานบัญชีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับ

บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกจิตามปกติของบริษัท 
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นโยบายต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชัน่ 

 

 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปช่ันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือ

ปฏบัิติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ันในประเทศไทย บริษัทจะ

ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปช่ันทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งม่ันที่จะน าระบบที่มี

ประสทิธผิลมาใช้ในการต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปช่ัน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปช่ัน การให้/ รับ

สินบนแก่/ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรง

และทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สนิบนและ

การคอร์รัปช่ันฉบับน้ีได้ก าหนดเกณฑ์และแนวทางปฏบัิติในการต่อต้านการสินบนและการคอร์รัปช่ันของบริษัท

โดยครอบคลุม ในเร่ืองต่อไปนี้  

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้

การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทใน

สายธุรกจิสนิค้าอุปโภค/ บริโภค รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้มีการ

สอบทานการปฏบัิติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวน

แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ และการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกจิ 

2. มาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกจิและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมา

ช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือให้การดด าเนินการด้านการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปช่ันบรรลุตามนโยบายที่ก  าหนด 

3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลัก

ปฏบัิติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกจิกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

และคอร์รัปช่ันและน ามาจัดท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏบัิติแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

4. บริษัทไม่กระท าหรือสนับสนุนให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการ

ควบคุม การบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกจิและสนับสนุน

กจิกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการไม่

เหมาะสม 
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5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอเพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซ้ือ 

6. บริษัทจัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏบัิติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้

เหน็ความมุ่งมั่นของบริษัท 

7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย า 

8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพ่ือพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง

เบาะแสอันควรสงสัย โดยม่ันใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่

เป็นธรรมหรือกล่ันแกล้งด้วยประการใด รวมถึงการแต่งตั้ งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มี

การแจ้งเข้ามา 
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เอกสารแนบ 1 

แบบ 59-1 
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