
การกํากับดูแลกิจการ  
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสําคัญในการนําไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า 
สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงกําหนดให้มีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น 
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล 
การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น  

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการในเรื่องต่างๆ 
ที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น   

§ จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯไว้อย่างชัดเจน 
รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจําปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่าง 
ๆและหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
เพื่อส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 
บริษัทฯประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนวันประชุม 
รวมถึงได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม 
เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 

§ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งการเป็นกรรมการล่วงหน้า 
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในส่วนของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ 
และนําผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นําวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผ้ถือหุ้นต่อไป  

§ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ 
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม 

§ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ  
§ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน 
และได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมภายใน 



9.00 น.ของวันถัดไป พร้อมทั้งผลการลงมติในแต่ละวาระ จํานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 
วันนับจากวันประชุมไปยังเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็ปไซด์ของบริษัท 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแห
น่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  

การดําเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลําดับวาระการประชุม 
โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน 
รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
บริษัทฯได้จัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี และรายงานประจําปีทั้งภาษาไทยละภาษาอังกฤษ 
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
รวมถึงได้กําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนําข้อมูลของบริษัทฯ 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน ์
รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 
โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจและรับทราบ 
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ทั้งภายในและภายนอกบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี ้
§ ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลับของลูกค้า 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อการกําหนดราคาขายและเงื่อนไขที่เหมาะสม  

§ คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
มีความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 
และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทําร่วมกันอย่างเคร่งครัด 
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

§ คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว้ 
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่ง 

§ พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ 
ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ 



จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเ
ทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน 
ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในกา
รทํางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม    

§ ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตสํานึก 
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย  

   หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ตลอดจนข้อมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะทําการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น 
และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงนิที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน 
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 
รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน 
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

  ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์โดยการรายงานผ่านเว็ปไซด์ของบริษัท www.tacconsuner.com  
ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ือหุ้น ผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ 
เพื่อให้นักลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างรวดเร็วและ 
เท่าเทียมกัน 

 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที ่
 ผู้ติดต่อ : นางสาวปัญจพร  ฤกษ์สมบูรณ์ 
 โทร:   0-2717-2898 ต่อ 77 
 โทรสาร:  0-2717-2899 
 E-mail:   ir@tacconsumer.com 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 



  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในระดับตําแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนําประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบาย 
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร 
ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 7 ท่าน 
แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน 
(รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน 
โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ  

 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมกรบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
และข้อบังคับบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญประจําปีให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 
(หรืออัตราที่ใกล้เคียง) แต่เนื่องจากบริษัทฯได้เข้าเป็นบริษัทจะทะเบียนในปีแรก ดังนั้น 
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน 
และยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี ้

 1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน 
โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กําหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว  

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน 
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการ
เงินของบริษัทฯ ได้ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 8 ท่าน 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ําที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กําหนดอํานาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ 

เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1) ดูแลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด 

กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ  และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ  
2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว 



3) 
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพ
ย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปีของบริษัทฯ 
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดนโยบาย เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 บริษัทฯ 
มีการกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทฯ 
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา 
และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ 
และจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโ
ดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)  

ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 

จึงได้มีการกําหนดขอบเขตหน้าที่และอํานาจดําเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ 
การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ 
จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ 
จะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แต่บริษัทฯ 
ก็ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดในข้อ 13. เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 



  บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 
โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้เป็นประจําทุกเดือน 
โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน 
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง 
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ 
อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ 

 3. การประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น 
เลขานุการบริษัทได้กําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับปี 2559 ล่วงหน้า 
และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าว 
โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายล
ะเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได ้

 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  บริษัทฯ 
มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสําหรับการรักษากรรมกา
รและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร 
และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนํามาพิจารณา 
ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ 
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว้ 
ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจกา
รของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD)  


