
 

 
การกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

 

เน่ืองดวยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรางความโปรงใส

และเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุก

ฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 

5 หมวด ดังน้ี 
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)  
 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของเจาของบริษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย เชน สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพยท่ีตนถืออยูสิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยาง
เพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตางๆในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแตงต้ัง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน  

 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ท่ีเปนการอํานวยความสะดวกใน 
การใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ัน 

1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกปโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบบัญชี
ในแตละปพรอมท้ังจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 
วันติดตอกันกอนท่ีจะถึงวันประชุม โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบไปดวย 

2. บริษัทจะเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัท พรองท้ังชี้แจงสิทธิ
ของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน 

3. ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ี
บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

4. กอนการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวง
หนากอน วันประชุมผานอีเมลแอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

5. ในการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังขอซักถาม ใหขอเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอท่ี
ประชุมใน ประเด็นตางๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ท้ังน้ันในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและ
ผูบริหารท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม เพื่อตอบคําถามและใหขอมูลรายละเอียดในท่ีประชุม 



 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  
 

บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย และกําหนดใหสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเปนไปตามจํานวน
หุน โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียงและไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 
ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุนตางชาติ บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมี
หนาท่ีดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการ
อิสระซึ่งจะพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเร่ือง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขใหเหมาะสม กรณีเปนขอเสนอแนะท่ีเปนเร่ืองสําคัญและมีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมี
ผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระ
การประชุมในการประชุมผูถือหุน 

 

การดําเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแตละวาระ
ครบถวน มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมท้ังจะไมเพิ่มวาระการประชุมท่ีไมแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ ท้ังน้ีใน
กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนน
เสียงเปนไปอยางโปรงใสตามลําดับวาระท่ีกําหนด โดยวาระการเลือกต้ังกรรมการจะเปดโอกาสให ผูถือหุนไดใชสิทธิในการ
แตงต้ังกรรมการดวยการลงมติเปนรายคน 

 

  นอกจากน้ันบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ี
เก่ียวของ ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูลภายใน (รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ี
ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลท่ีเก่ียวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยาง
นอย 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปและควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลัง
การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณชนแลว รวมท้ังหามไมใหเปดเผยขอมูลน้ันตอบุคคลอื่นดวย 
 
 บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเก่ียวกับหนาท่ีท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และ
บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท
ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ เพื่อเผยแพรตอ
สาธารณะตอไป 
 
 



 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)  

 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแกพนักงานและ
ผูบริหารของบริษัทหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูแขง คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังน้ันบริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดีนอกจากน้ัน
บริษัทยังสงเสริมใหมีความรวมมือระหวาง บริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทตาม
แนวทาง ดังตอไปน้ี 

 
(ก) ผูถือหุน 

บริษัทมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีรายไดและผลกําไร
เพิ่มขึ้นได เปนการเพิ่มมูลคาของบริษัทและสงผลใหผูถือหุนของบริษัทไดรับผลตอบแทนสูงสุด  

(ข) ลูกคา 
บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ รวมถึงการเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา
ดวยความซ่ือสัตยและเปนธรรม  

(ค) คูคา 
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม  เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา  และ/หรือขอตกลง
ในสัญญาที่ทํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเปนประโยชนทุกฝาย 

(ง) คูแขง 
บริษัทสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแขงขันที่ดี  

(จ) พนักงาน 
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม ใหผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชมุชนและสังคม 
บริษัทใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และให
การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เก้ือกูลและสรางสรรคตอสังคมตามความเหมาะสม  

(ช) ส่ิงแวดลอม 
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตางๆเก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดและวางแนวทางใน
การควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง  

 

ท้ังน้ีบริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
เหลาน้ันไดรับการดูแลอยางดี 

 



 

 
 หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)  
 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวนและโปรงใสท้ังรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลท่ัวไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหง ประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน 
นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึงเว็บไซตของบริษัท คือ www.chowsteel.com  

 

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทมีการจัดต้ังฝายนักลงทุนสัมพันธ(Investor Relations)เพื่อทําหนาท่ี
ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะหและภาครัฐท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบ
การเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอรวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ันคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  
 

1. โครงสรางคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนด นโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของ บริษัทใหเปนตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ  

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 ทาน และ
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 7 ทาน โดยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 4 ใน 7 ทานดังกลาว มีคุณสมบัติเปนกรรมการ
อิสระ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบไปดวยคณะกรรมการอิสระ 4 ทาน ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนในการทําหนาท่ีกํากับดูแล
ดําเนินงานของบริษัทใหมีความถูกตองและโปรงใส 

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปกรรมการตองออกจากตําแหนงหน่ึงใน
สาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

นอกจากน้ันคณะกรรมการบริษัทยังไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อ



 

ปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแตละ
ชุดมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการแตละชุด 

บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน
โดย คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับ
นโยบาย ขณะท่ีผูบริหารทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ดังน้ัน
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหารจึงเปนบุคคลคนละคนกัน โดยท้ังสองตําแหนงตองผานการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  
  ท้ังน้ีบริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการตองทราบ
และปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัท  
 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะ
ผูนํา ซึ่งเปนท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธนโยบาย
แนวทางในการประกอบธุรกิจและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับและมติของที่ประชุมผูถือหุน เพื่อประโยชนในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยาง
ใกลชิด คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท  

 

  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  
 

บริษัทได จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร  ซึ่ง ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ท้ังน้ีคณะกรรมการจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา นอกจากน้ันภายหลังจากท่ีหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ กําหนดทุก
ประการ โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับ ดูแลกิจการไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1)  

 
  จรรยาบรรณธุรกิจ  
 

  บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อให
ผูเก่ียวของ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรมท้ัง
การปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมท้ังการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาวเปนประจํา ท้ังน้ีบริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยาง
เครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว  



 

 
  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวา การตัดสินใจใดๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทาน้ัน และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ี
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนโดยกําหนดใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาตอง
แจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณา
ตัดสินรวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมน้ันๆ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังจะไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) ดวย  

 
  ระบบการควบคุมภายใน  
 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ีอํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและ
ผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมี
การแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักท่ี
สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ 

 
  การบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทไดมีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยูเพื่อพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขั้น  

 
  รายงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝายบัญชีและผูสอบบัญชีมา
ประชุมรวมกันและนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปน
ผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง



 

และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังจะดําเนินการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ท้ังขอมูลทาง
การเงิน และไมใชการเงิน บนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอ 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตามขอบังคับของบริษัท บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน และจะจัด
ใหมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน มีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตใน
กรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท ท้ังน้ีในการประชุมแตละคร้ังไดมีการกําหนดวาระในการ
ประชุมอยางชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถวนเพียงพอ โดยจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา 
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอ
เร่ืองตางๆเพื่อเขารับพิจารณาเปนวาระการประชุมได โดยท่ีกรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเปดเผย และมีประธานท่ีประชุมเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปท่ีไดจากการประชุม ท้ังน้ีใน
การลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัทใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดย
กรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ ถาคะแนนเสียง
เทากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากน้ีรายการการประชุมจะถูกจัดทํา
เปนลายลักษณอักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบได 

 

4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

บริษัทแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ
บริษัทไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแตละทาน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรูความสามารถ และตองผานการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป (Annual General Meeting: AGM) 

 

ท้ังน้ี บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรูปแบบท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการอบรมและใหความรูแกกรรมการผูเก่ียวของในระบบกํากับดูแล

กิจการของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบริหารของบริษัท 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดใหมีการแนะนํา
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม เพื่อ
สงเสริมใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 


