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สารจากประธานกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบรษิัท ฐิตกิรจ ากดั (มหาชน)  มุ่งมั่นท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี มาใชใ้นการด าเนินการ

บรหิารกิจการ เพื่อใหเ้กดิประสิทธิภาพสงูสดุ โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นหลกัส าคญั 

 คณะกรรมการบรษิัทฯจึงก าหนดใหม้ีในส่วนของกรรมการผูบ้รหิารและพนกังานยึดถือและปฏิบตัิโดยเฉพาะตาม

หลักที่ไดก้ าหนดขึน้นีอ้ย่างเคร่งครัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส สรา้งภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่ม  โดยบริษัทจะมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ

สถานการณอ์ย่างรวดเรว็ และสม ่าเสมอต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
 

         (ดร.ชมุพล  พรประภา) 

            ประธานกรรมการ 

         9 พฤศจิกายน 2564 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
  

คณะกรรมการไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดอ้ัน
เป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผู้ถือหุน้ พนักงานและลูกค้าของบริษัท ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท เพื่อบรรลวุัตถุประสงคด์ังกล่าว คณะกรรมการไดก้ าหนด
กรอบนโยบายสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการดงันี ้

- ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิและการใหบ้ริการ ลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
- ก ากับดูแลใหม้ีการบริหารงานและรบัผิดชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดใหม้ีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มุ่งมั่นในการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่
กิจการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
- ด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นและสามารถตรวจสอบได ้
- ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามแนวทางเก่ียวกับจรรยาบรรณอย่างเครง่ครดั 
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1. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบตัิหนา้ท่ีเพื่อก ากับดแูลใหก้ารด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีความโปรง่ใส และเป็น

ธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มโดยมีแนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1.1 นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 

การรบัฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม จึงไดม้ีการก าหนดหลกันโยบายดงันี ้
1.1.1 นโยบายการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ 
        -     ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และอย่างสดุความสามารถ และด าเนินการใดๆดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
               ทกุราย 

- รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานภาพขององคก์รโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
- รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์ร ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ดว้ยเหตผุลสนบัสนุนอย่าง

เพียงพอ 
       1.1.2 นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่คา้ 
               -      มีระบบการคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นธรรมและปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาค ยตุิธรรม เป็นระบบ และโปรง่ใส รวมทัง้ 
                      ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 
       1.1.3 นโยบายการปฏิบตัิต่อเจา้หนีท้างการคา้ 

       -      ยึดถือนโยบายในการปฏิบตัิต่อเจา้หนีต้ามเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงทางการคา้ ไม่ใชวิ้ธีการท่ีไม่สจุริตหรือมีเจตนาปกปิด  
              ขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจริงอนัจะท าใหเ้จา้หนีต้ลอดจนสถาบนัการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบตัิตามเงื่อนไขการกูย้ืม    
              เช่น วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน การช าระคืน หลกัทรพัยค์  า้ประกัน  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิไดต้อ้งรีบเจรจากบัเจา้หนี ้
              ล่วงหนา้เพื่อรว่มกันหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

       1.1.4 นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ 
       -      ปฏิบตัิต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการแข่งขนั ไม่ใชวิ้ธี 
              ไมส่จุริตเพื่อท าลายคู่แข่ง ไม่ละเมิดหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งโดยวิธีฉอ้ฉล นอกจากนีพ้นักงานจะตอ้ง 
              ปกป้องขอ้มลูของบริษัทฯ ท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งปกป้องรกัษาขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของ 
              คู่แข่งดว้ย เช่นกนั 
      -       ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

       1.1.5 นโยบายการปฏิบตัิต่อลกูคา้ 
       -      ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม ในเรื่องสินคา้และการบริการ  
       -      เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่เก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ เพื่อป้องกนัมิใหล้กูคา้เขา้ใจผิด 
              เก่ียวกบัคณุภาพหรือเงื่อนไขของสินคา้และบริการ รวมทัง้ใหบ้ริการและตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้อย่าง 
              รวดเรว็ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ 
     -        รกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ 
              ตอ้งเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อชีแ้จง หรือด าเนินการในทางกฎหมาย 

            -        จดัใหม้ีช่องทางเพื่อใหล้กูคา้สามารถเสนอขอ้แนะน าหรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
       1.1.6 นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 
             -      บริษัทมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดแูลเรื่องความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชนข์อง 
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     พนกังาน การปฏิบตัิต่อผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทอย่างเท่าเทียมกนัและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม มกีารจดัตัง้     
     กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานเพื่อเป็นหลกัประกนัในการดแูลพนักงานในระยะยาว บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิและดแูล 
     พนกังานดว้ยความเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนในระดบัท่ีไม่ต  ่ากว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานส าหรบัอตุสาหกรรม  
     ใกลเ้คียงกนั ตามความเหมาะสม ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและลกัษณะงาน ทัง้ยงัไดป้รบัปรุงเพิ่มเติมสวสัดิการ 
     ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณเ์ศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 
     อย่างต่อเนื่อง 

     1.1.7  นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 
    -       เป็นแบบอย่างที่ดี มีส่วนรว่มในการพฒันาสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม โดยด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาสงัคม ชมุชน        
            และสิ่งแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆ 
 

1.2 นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจา้งงาน ความมั่นคงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ รวมทัง้ท า

ใหม้ั่นใจไดว่้าพนกังานมีความรูค้วามช านาญท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน นอกจากนีก้ าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบตัิตาม
หลกัสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานและไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ไม่มีการใชห้รือ
สนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนษุย ์และไม่สนบัสนนุแนวทางการทจุริตและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

 
1.3 นโยบายการด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งมั่นปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสิ่งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั พรอ้มด าเนินการพฒันากระบวนการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มภายในองคก์รอย่างจริงจงั ใหม้ีการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่ามากท่ีสดุ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสดุ 

 
1.4 นโยบายการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน และการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษทั 

1. บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบตัิ โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทเมื่อเขา้
รบัต าแหน่งครัง้แรกและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซือ้หรือขายหลักทรพัยภ์ายใน 3 วันท าการ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

กรรมการ ผูบ้ริหาร ไดร้ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตามมาตรา 59 ในทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและได้แจง้ให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุป
หลักทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครัง้ถัดไป และ
เปิดเผยในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1  

2. นอกจากนีย้ังมีการก าหนดนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รบัข้อมูลภายใน น าข้อมูลไป
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และหา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีบริษัทก าหนด ซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้ กรรมการ 
ผูบ้ริหารน าขอ้มลูภายในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน โดยก าหนดใหป้ฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความ
สจุริตและยุติธรรมโดยสม ่าเสมอ การไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยจะไดร้บัโทษตั้งแต่ การตกัเตือน 
การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 
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1.5 นโยบายการตอ่ต้านทุจริตและการคอรัปชั่น 
ใหบ้คุลากรทกุคนในองคก์รปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการทจุริตและคอรปัชั่นอย่าง

เคร่งครดั เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และโปร่งใส 
รวมทัง้สนบัสนนุในการด าเนินกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตและการคอรปัชั่น 

 
แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอรร์ัปชัน 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนับสนุนการคอรร์ปัชั่น 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชัน โดยไดจ้ัดท าแนวทางการปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรไว้
ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งไดผ้่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหบ้คุลากรทุกคนในองคก์รปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย จะด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และโปรง่ใส รวมทัง้สนบัสนนุในการด าเนินกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตและการคอรร์ปัชั่น 

1.1 บริษัทฯจดัใหม้ีการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถึงการ 
ตรวจสอบ ควบคมุป้องกนัการทจุริตภายในองคก์ร ตลอดจนการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั อย่างจริงจงั 

1.2 เผยแพรน่โยบายนีภ้ายในองคก์รอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร พนกังานทกุคนปฏิบตัิ   
และบริษัทฯ ก าหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกบัผูบ้ริหาร พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตภายใน หรือเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัการใหส้ินบน หรือการคอรปัชนัต่างๆ 

1.3 มีการเนน้ย า้มาตรการนีผ้่านการอบรม การประชุมของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูบ้ริหาร 
และพนกังานทกุคนตระหนกัและใหค้วามส าคญักับการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น 

1.4 จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ใหผู้บ้ริหาร และพนักงานทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการทจุริตคอรร์ปัชนั  

1.5 บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้งแม่นย า 
1.6 นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชันนี ้ใหค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคลตัง้แต่ การเลื่อนต าแหน่ง การ

ฝึกอบรม การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้้บังคับบัญชาทุก
ระดับสื่อสารท าความเขา้ใจกับพนักงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ  และมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 บริษัทส่งเสริมใหม้ีการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนั
ควรสงสยั โดยมั่นใจว่าผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัการคุม้ครอง โดยไม่ใหถ้กูลงโทษโยกยา้ยท่ีไม่เป็นธรรมและกลั่นแกลง้
ด้วยประการใดและมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงานรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุก
เบาะแสที่มีการแจง้เขา้มา 

 
1.6 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

ในการท างานใหก้ับบริษัทอาจเกิดสถานการณท่ี์ผลประโยชนส์่วนตนของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานอาจขดัแยง้กับ
ผลประโยชนข์องบริษัท ความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้อาจเกิดขึน้ในหลายรูปแบบ ดงันัน้ บริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางท่ีทุกคนพึง
ปฏิบตัิได ้ดงันี ้
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1.6.1 นโยบายการใหห้รือรับสิ่งของ หรือประโยชนอ์ืน่ใด 
การรบัหรือใหส้ิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ใหส้ามารถกระท า

ไดใ้นวิสยัอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยใหอ้ยู่ในมลูค่าท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้การรบัดังกล่าวจะตอ้งไม่เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหก้บับริษัทฯและบริษัทย่อย 

 
1.6.2 นโยบายการประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท 

การท าธุรกิจส่วนตวัใดๆของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและเวลาการท างานของ
บริษัท และหา้มประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน
ดงักล่าว จะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยทางออ้มก็ตาม 

 
1.6.3 นโยบายการเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งของจูงใจของรางวัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท 
หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ ยกเวน้การเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ในมูลค่าท่ีเหมาะสม 
ส่วนลดการคา้ เงินรางวลัการขาย และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท 

 
1.7 นโยบายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย ์

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะตอ้งเป็นไปดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุริต ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  
 
1.8 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

รบัรูแ้ละตระหนักถึงความเป็นเจา้ของและสิทธิอันชอบธรรมในทรพัยส์ินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้นในการด าเนิน
ธุรกิจใดๆของบริษัท ท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบคุคลอื่นไม่ว่าจะโดยการท าซ า้ ดดัแปลง หรือเผยแพร่ใดๆ
จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของหรือผูม้ีสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เวน้แต่การกระท านัน้ไม่เป็นการขดัต่อ
การแสวงหาประโยชนต์ามปกติจากทรพัยส์ินทางปัญญาของบคุคลอื่น 
 
1.9 นโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแจง้มายังเลขานุการบริษัทเพื่อส่งต่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบหา
ขอ้เท็จจริง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตดัสินใจด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

รวมทัง้ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้ผู้รบัขอ้รอ้งเรียนจะ
เก็บขอ้มลูเป็นความลบั โดยเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านัน้ และเปิดเผย
เท่าท่ีจ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้อ้งเรียน  โดยช่องทางการรบัเรื่อง 

 
1. โทรศพัทห์มายเลข 02-3107110, 7112 
2. โทรสาร หมายเลข 02-3183339 
3. ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง website http://www.tk.co.th 
4. ยื่นเรื่องโดยตรงท่ีเลขานกุารบริษัท Investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย ์

http://www.tk.co.th/
mailto:Investor@tk.co.th
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2. คณะกรรมการ 

 
2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงควรประกอบดว้ยกรรมการท่ี
มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ทางดา้นคณุวุฒิ ทกัษะ ประสบการณก์ารท างาน และความเชี่ยวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินงานของบริษัท 

 
2.2 การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระเพื่อเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ ดงันี ้

2.2.1 คุณสมบัติกรรมการ 
1.  ตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และมีลกัษณะความเป็นผูน้  า 

 2.  มีประสบการณใ์นงานดา้นต่างๆ ท่ีเอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 3.  เป็นผูม้ีวิสยัทัศนก์วา้งไกล มีความคิดเชิงกลยุทธท่ี์สามารถน าบริษัทไปสู่การเติบโตท่ีมั่นคงและยั่ งยืน อีกทั้งเป็นผูม้ี
คณุธรรมและจริยธรรมอีกดว้ย 
 4.  ตอ้งไม่เป็นผูแ้สวงหาประโยชนใ์หก้ับตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน และไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดกา รขัดแย้งกับ
ผลประโยชนต์่อบริษัท 

 5.  ตอ้งเป็นผูทุ้่มเทเวลาใหก้บัธรุกจิอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท 

 6.  ตอ้งไม่เป็นผูม้ีประวตัิในเรื่องการทจุริต หรือมีพฤติกรรมส่อเจตนากระท าผิดกฎหมาย ทัง้ในดา้นส่วนตวัหรือบริษัท 

 7.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบตัิภายใตข้อบเขต อ านาจหนา้ท่ี ท่ีบริษัทก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 

 
2.2.2 นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑก์ารคัดเลือกกรรมการอิสระ    
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูท่ี้มีอ านาจควบคุม

ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ 
3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผูบ้ริหาร ของผู้ท่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้งใน
ปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมี
มลูค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
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5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริิษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

2.3 วาระการด ารงต าแหน่ง   
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ ไวค้ราวละ 3 ปีและด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีนับ

จากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก 

 
2.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ 
 คณะกรรมการมีการส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท เป็นตน้โดยไดเ้ขา้ร่วมการสมัมนา/ อบรม กับสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

และทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการท่ีเขา้รบัต าแหน่งใหม่ในบริษัทเป็นครัง้แรก ฝ่ายจัดการจะจดัใหม้ี
เอกสาร ขอ้บงัคบับริษัท นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้มลูของบริษัทท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใหก้รรมการใหม่รบัทราบ ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพรอ้ม และทัง้จดัหาหลกัสตูรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  

 
2.5 แผนการสืบทอดต าแหน่ง   

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหาร จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน ในระดบับริหาร
และต าแหน่งงานในสายงานหลกั และมีการทบทวนความเหมาะสมในทกุๆปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและศกัยภาพของ
แต่ละบคุคลเป็นหลกั มีการพฒันาการเรียนรูข้องผูบ้ริหารโดยการสลบัโยกยา้ยต าแหน่งภายใน ใหเ้กิดความเชี่ยวชาญและทกัษะใน
งานหลายๆดา้น และก าหนดใหม้ีการเตรียมความพรอ้มส าหรบับคุคลท่ีสามารถทดแทนต าแหน่งงาน การพฒันาความรู ้
ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

 
2.6 ค่าตอบแทน 
 2.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทไดก้ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน เหมาะสม เพียงพอท่ีจะจงูใจใหก้รรมการ และ/หรือ
ผูบ้ริหาร ปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท และเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีบริษัทก าหนด โดยบริษัทจะพิจารณา
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดร้บัค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินส ารองเลีย้งชีพพนกังาน ส่วนกรรมการอิสระ ไดร้บัค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชมุในวงเงินท่ีขออนมุตัิ
จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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 2.6.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

 
3. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
3.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1.1  คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย จะยึดถือขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดและจรรยาบรรณท่ี  
           คณะกรรมการก าหนดขึน้ เป็นหลกัในการปฏิบตัิหนา้ท่ี เพื่อผลประโยชนข์องทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.1.2 คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน ์ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัททุกๆ 1 ปี   
          หรือตามเห็นสมควร 
 3.1.3 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่าน 
          ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อใหก้รรมการบริษัทมีเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการทกุ   
          คนควรอทิุศเวลาใหเ้พียงพอเพื่อปฏิบตัิหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบไดอ้ย่างเต็มท่ีและใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูการด ารง 

 ต  าแหน่งท่ีอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างครบถว้นในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
 และจ ากดัการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ โดยจะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

3.1.4  การจัดตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
หรือหวัหนา้งานหน่วยงานอื่นใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจา้ง บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้การเขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุ
ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์



13 

 

6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท 
       หากกรรมการหรือผูบ้ริหารไม่ด  าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามท่ีกล่าวขา้งตน้ต่อ 
ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัย ์

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
5. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีต้อ้งมี กรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย 1 คน ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชนอ์ื่นๆใหแ้ก่กรรมการ โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชัดเจน โปรง่ใส  พิจารณาสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ท่ีมีความเหมาะสม เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ   
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.     ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มธุรกิจการใหเ้ช่าซือ้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตอ้งครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆท่ีส าคญั เช่น ความ
เสี่ยงดา้นลกูคา้ ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นการบริหาร ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบกบัช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท ใหค้วามเห็นชอบ 

2.    วางกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเสี่ยง  
        ของบริษัท ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
3.    ควบคมุ ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบตัิตามนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดร้บัอนมุตัิ  
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       จากคณะกรรมการบริษัท 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ความมีประสิทธิผลของระบบ และการ 
        ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนด 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงสิ่งที่ 
       ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และกลยทุธท่ี์ก าหนด 
 
คณะกรรมการบริหาร 
ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร   

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชนข์องบริษัท  

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอ านาจการบริหารต่างๆของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

3. ด าเนินการในเรื่องที่ปฏิบตัิเป็นปกติของธุรกิจ รวมทัง้การด าเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆของบริษัท  

4. มีอ านาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ มติท่ี
ประชมุคณะกรรมการของบริษัททกุประการ 

5. รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส ท่ีผ่านการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริหารนัน้ ตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ก าหนดใหร้ายการท่ีกรรมการบริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อยท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ ใหก้รรมการบริหารซึ่งมีส่วนไดเ้สีย
ในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมตัิการท ารายการนัน้ และใหร้ายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. มีอ านาจในการอนมุตัิและด าเนินการ ดงันี ้
7.1 อ านาจในการอนมุตัิวงเงินสินเชื่อและวงเงินใหกู้ย้ืม 

 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
วงเงินสินเชื่อ 

รถจักรยานยนต ์
 

รถจักรยานยนต ์
Big Bike 

รถยนตเ์ก่า 
(รถมือสอง) 

รถยนตใ์หม่ 
 

สินเชื่ออื่นๆ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 125,000 800,000 800,000 1,800,000 75,000 
ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ < 150,000 <1,000,000 <1,000,000 < 2,500,000 < 120,000 

รองกรรมการผูจ้ดัการ < 1,200,000 <1,250,000 < 1,250,000 < 5,000,000 < 2,500,000 
กรรมการผูจ้ดัการ < 2,500,000 < 2,500,000 < 2,500,000 < 10,000,000 < 20,000,000 

คณะกรรมการบริหารบริษัท > 2,500,000 > 2,500,000 > 2,500,000 > 10,000,000 > 20,000,000 
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อ านาจการอนมุตัิสินเชื่อในบริษัทย่อย (ลาว, กมัพชูา) 
อ านาจในการ 

อนุมัติสินเชื่อรถยนต ์
ราคาขาย ดาวน ์(25%) วงเงินทีส่ามารถอนุมัติได้ / LTV (75%) 

USD บาท USD บาท USD บาท 

ผูจ้ดัการฝ่าย 70,000 2,310,000 17,500 577,500 52,500 1,732,500 

ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 80,000 2,640,000 20,000 660,000 60,000 1,980,000 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 100,000 3,300,000 25,000 825,000 75,000 2,475,000 
กรรมการผูจ้ดัการ 200,000 6,600,000 50,000 1,650,000 150,000 4,950,000 

คณะกรรมการบริหาร >200,000 >6,600,000 >50,000 >1,650,000 >150,000 >4,950,000 
* อตัราแลกเปลี่ยน 1USD = 33 บาท 

7.2 มีอ านาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of  Understanding), Confidentiality Agreement, Letter of 
Intent และหรือบันทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการจะซือ้หรือจะขายทรพัย์สิน หนีส้ิน และหรือกิจการ เช่าหรือใหเ้ช่า
ทรพัยส์ินระหว่างกิจการ เพื่อหาขอ้สรุปน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหรืออนมุตัิในภายหลงั 

7.3 มีอ านาจในการขอวงเงินสินเชื่อและออกตราสารหนีเ้พื่อกูเ้งิน เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไข 
7.3.1 วงเงินไม่เกินครัง้ละ 1,000,000,000 บาท 
7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
7.3.3 ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชมุครัง้ต่อไป 

7.4 มีอ านาจในการว่าจา้งที่ปรกึษาทางการเงิน ท่ีปรกึษาทางภาษี ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย ผูต้รวจสอบและประเมินราคา 
นายหนา้หรือตวัแทนในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 7.2 และ 7.3 หรือเป็นไปตามมาตรฐานทาง
บญัชี และหรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย
อื่นๆท่ีมีผลบงัคบักบักิจการ 
 

3.2 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.2.1. รว่มก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ภารกิจ และนโยบายส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท 
3.2.2. จดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าว 

และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนมี
การปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างเครง่ครดั  

3.2.3 มีส่วนรว่มในการก าหนดกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดุแลใหฝ่้ายจัดการ
ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาความสมดลุของ
วตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวเพื่อสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3.2.4. การรายงานการมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไดดู้แลรายการดังกล่าวอย่าง

รอบคอบ และเพื่อป้องกันการเกิดความขดัแยง้ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจึงมีมาตรการดูแล กล่าวคือ หากมีรายการท่ี
อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจะด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะท่ีบริษัทเป็น
บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการท ารายการระหว่างกนั พรอ้มทัง้เหตผุลของการท ารายการ มลูค่ารายการ 
และ คู่สญัญาไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1  
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1)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดท่ีกรรมการมีส่วนไดส้่วนเสีย ประธานท่ีประชุมจะขอใหก้รรมการปฏิบัติตาม
นโยบาย โดยใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ และออกจากท่ีประชุม พรอ้มงดออกเสียงในวาระนัน้ ในกรณีท่ีประธานเป็นผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย ท่ีประชมุจะเลือกกรรมการท่ีเหลืออยู่เป็นประธานท่ีประชมุและด าเนินการประชมุต่อไปจนกระทั่งสิน้สดุวาระดงักล่าว 

2) กรรมการมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรพัย์จดทะเบียนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ    

3.2.5. ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการใหค้วามส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดบัปฏิบตัิการ โดยมีการแบ่งแยกอ านาจ

หนา้ท่ีของผูบ้ริหารแต่ละท่านและพนักงานไวช้ัดเจน ทัง้ดา้นการบริหารงาน การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน การควบคุมทางการเงิน 
การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใชท้รพัยส์ินของบริษัท โดยมีการติดตาม ควบคุม และประเมินผล และจัดท ารายงานเสนอต่อ
ผูบ้ริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสม ่าเสมอ   

   คณะกรรมการตระหนักดีว่าการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นองคป์ระกอบส าคัญท่ีท าใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบตัิงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไดด้  าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีส าคญั และมีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว ้

3.2.6 การบริหารความเสี่ยง  
ก าหนดนโยบายความเสี่ยง(Risk Management Policy) และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพของการ

บริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการใหค้วามส าคญัเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก  เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทเป็นธุรกิจใหบ้ริการลูกคา้ทางดา้นการเงินซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการ
บริหารทางการเงิน การพิจารณาใหส้ินเชื่อแก่ลูกค้า ตลอดจนพนักงานของบริษัทเอง โดยก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผูป้ฏิบตัิ
ตามนโยบายเก่ียวกบัความเสี่ยงในดา้นต่างๆซึ่งจะมีการรายงานความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท  

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

• ใหม้ีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีมีคณุภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 

• ใหม้ีการก าหนดเพดานความเสี่ยง และก าหนดเหตกุารณห์รือระดบัความเสี่ยงท่ีเป็นสญัญาณเตือนภยั 
แนวปฏิบัติด้านความเสี่ยง 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผูร้บัผิดชอบ 

• ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัไดเ้พื่อป้องกัน 
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

• ใหค้วามส าคญักับสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนกลยุทธ ์
แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการไดอ้ย่างทนัท่วงที  

ใหม้ีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจดัการความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  และทกุครัง้ที่พบว่า ระดบั
ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติ
ทัง้หลาย 

3.2.7 ดแูลใหก้ระบวนการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินมีความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้และเป็นไปตามหลกัการ
บญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป 
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3.2.8 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารการจัดการ ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายท่ีไดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี ้ซึ่งคณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนมุัติจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ 

1) เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งมีมลูค่าของรายการท่ีตอ้งขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎระเบียบ หรือประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 
3) การซือ้หรือขายสินทรพัยส์  าคญั ซึ่งมีมลูค่าของสินทรพัยข์องบริษัทฯ ท่ีตอ้งขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ตาม

กฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกับเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรพัย์บริษัทจดทะเบียน 
 

3.3 การประชุมคณะกรรมการ 
3.3.1) คณะกรรมการจัดใหม้ีการก าหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ทั้งปี เพื่อให้

กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้
3.3.2) คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม ่าเสมอและมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ า เป็น มีการก าหนดวาระการ

ประชมุชัดเจนและจัดส่งวาระการประชมุพรอ้มรายละเอียดล่วงหน้า เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม  ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใชดุ้ลพินิจของตนอย่าง
รอบคอบ โดยจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง  

3.3.3) ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการหน่ึงคน หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธาน
กรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานมอบหมาย 

3.3.4) ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ีงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซี่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

3.3.5) ก าหนดเก่ียวกับองคป์ระชุมขั้นต ่าขณะท่ีมีการลงมติในท่ีประชุมกรรมการคือ จะตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า      
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

3.3.6) ก าหนดใหก้รรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้หมดท่ีจดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

3.3.7) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการไดร้่วมพิจาณาการเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและเปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทเขา้สู่วาระการประชมุ 

3.3.8) ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรูจ้ักผู้บริหารระดับสูงส าหรบัใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงาน 

3.3.9) ใหค้ณะกรรมการสามารถเข้าถึงสาระสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบ้ริหารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจาก
ท่ีปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบริษัท 

3.3.10) ในการประชุม กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีมีนัยส าคญัในเรื่องท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชมุในวาระท่ีพิจารณา
เรื่องดงักล่าว การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงกรรมการมีสิทธิขอด ูหรือขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอใหฝ่้ายบริหารเขา้รว่มประชุม
เพื่อชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องดงักล่าวโดยตรง ส าหรบัการลงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหใ้ช้
เสียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชมุ 
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3.3.11) คณะกรรมการ ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non Executive Director) สามารถประชุมกันเองไดต้ามความเหมาะสม โดย
ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) เขา้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท และเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของกรรมการ สามารถเชิญผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี เขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและตอบ
ค าถาม ในประเด็นท่ีกรรมการตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ หรืออนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยใหม้ีการรายงานให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทรบัทราบ  

3.3.12) บริษัทมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการใหม้ีสาระส าคญัครบถว้น เสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ถัดไปรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว และมีหนา้ท่ีจดัเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ
และสามารถสืบคน้ได ้

3.3.13) รายงานการประชมุคณะกรรมการประกอบดว้ยขอ้มลูส าคญั เช่น วนั เวลาเริ่ม-ปิดประชมุ สถานท่ีประชมุ ชื่อ
กรรมการท่ีเขา้ประชมุ สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ชื่อผูจ้ดรายงานการประชมุ ชื่อผู้
ตรวจทาน และลงลายมือชื่อรบัรองรายงานโดยประธานในท่ีประชมุ 

3.3.14) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ มี
การเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ประชมุในรายงานประจ าปี 

 
3.4 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

3.4.1 คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีผลการประเมินการปฏิบตัิงานของตนเองโดยประเมินทัง้คณะ และ/หรือเป็นรายบคุคลตาม
ความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี เพื่อสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และใหม้ีการทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ
ในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.4.2 คณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนเองและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 
 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัท และขอ้มลูอื่นๆต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งจะตอ้งดแูล
ใหม้ีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทั่วถึงและทนัเวลารวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้โดยจดัใหม้ีช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูผ่านทาง 
1. รายงานประจ าปี 
2. เว็บไซตข์องบริษัท www.tk.co.th 
3. บคุคลติดต่อ (Contact Person) 

 

http://www.tk.co.th/

