
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที่ด  าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้นและสร้าง
ความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายควบคู่ไปกบัการสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ชห้ลกับรรษทัภิบาลเป็นบรรทดัฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผูถ้ือหุน้ของบริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้ง สังคมและชุมชนท่ีบริษทั
ด าเนินกิจการอยู ่     

 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัการข้างตน้   บริษทัจึงไดก้  าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใน
ทิศทางเดียวกนักบัที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดในปี 2549 โดยไดมี้การแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด 
ดงัน้ี    
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น   
       สิทธิของผู ้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพยแ์ละในฐานะเจ้าของ
บริษทั  เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่   สิทธิในการท่ีจะไดรั้บเงินปันผล  สิทธิในการประชุมผูถ้ือ
หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งค  าถามใดๆในการประชุมผูถ้ือหุ้น  รวมถึงสิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

 

2.  ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น  
        คณะกรรมการบริษทัค านึงถึงการสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่หรือผูถ้ือหุน้รายยอ่ย นกัลงทุน หรือสถาบนัการลงทุนของต่างประเทศ   ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทัจึงได้
สร้างเคร่ืองมือที่จะช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุน้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะกบัผูถ้ือหุน้รายยอ่ย เช่น 

-   การก  าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู ่ โดยหน่ึงหุน้มี 

      สิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
-    คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ที่ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้รายยอ่ย 

     โดยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนใดๆที่เป็นเร่ืองของบริษทัฯไปยงักรรมการอิสระ  
     โดยที่กรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณา ตรวจสอบและด าเนินการตามที่เห็นเหมาะสมในแต่ละเร่ือง หาก 

     เร่ืองใดที่กรรมการอิสระพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัที่มีผลต่อผูถ้ือหุน้หรือมีผลต่อการประกอบ 

     ธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระกจ็ะด าเนินการแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ หรือกรรมการอิสระ 

     อาจจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ือ 

     หุน้เพื่อแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบพร้อมแนวทางท่ีทางกรรมการอิสระไดด้  าเนินการแกไ้ขกบัเร่ืองนั้นๆ 

- บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นไปยงักรรมการ
อิสระผ่านทาง เวบ็ไซท ์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com 



- คณะกรรมการบริษทัมีการก  าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง โดยเฉพาะบุคคลในองคก์รที่เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว เช่น ใน
กรณีท่ีกรรมการบริษทัหรือผู ้บริหารระดับสูงมีการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัจะต้องรายงานการถือ
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เพื่อ
เปิดเผยต่อสาธารณะต่อไป 

- คณะกรรมการบริษทัจะจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี
ของบริษทั และดูแลใหมี้การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่วาระท่ีบรรจุเขา้ในการประชุมผูถ้ือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบอยา่งเพียงพอให้แก่ผูถ้ือหุ้นทั้งไทยและ
ต่างประเทศให้ทนัตามก าหนดเวลา รวมทั้งการน าส่งข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุม เช่น รายงาน
ประจ าปี  หนงัสือมอบฉันทะ  รวมทั้งการแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดของมาตรการต่างๆท่ีจะใช้
ระหว่างการประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร ขอ้มูล และมาตรการหรือ
ระเบียบการต่างๆก่อนที่จะเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

     ในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ทุกท่านมีสิทธิโดยเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะหรือตั้ง 
     ค  าถามในวาระต่างๆ ในระหว่างที่ด  าเนินการประชุม 

 

นอกเหนือจากการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีแลว้  คณะกรรมการบริษทัอาจจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้น
วิสามญัไดต้ามที่เห็นสมควร  ในท านองเดียวกนัผูถ้ือหุ้นสามารถร้องขอให้มีการเรียกประชุมวิสามญัได ้โดยการร่วม
เขา้ช่ือและท าเป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษรโดยท าใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผู ้
ถือหุน้วิสามญัภายในหน่ึงเดือนนบัจากวนัที่ไดรั้บเอกสารการร้องขอจากผูถ้ือหุน้  
 

3.  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั โดยการบริหารจัดการ

และการด าเนินธุรกิจของบริษทัไม่ว่าเร่ืองใดๆ จะตอ้งไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น ผูถ้ือหุน้ พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่แข่งขนั ชุมชนและสังคม 

ก.  ผูถ้ือหุน้ :  นอกจากสิทธิขั้นพื้นพื้นฐานท่ีก  าหนดไวต้ามกฎหมายและสิทธิต่างๆ ตามท่ีบริษทัก  าหนดไวใ้น
หวัขอ้สิทธิของผูถ้ือหุน้ขา้งตน้แลว้  บริษทัยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถ้ือหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็น ต่างๆ เกี่ยวกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผ่านกรรมการอิสระของบริษทั โดยคณะกรรมการอิสระ 
จะพิจารณากลั่นกรองทุกเร่ืองดว้ยความรอบคอบและถือเป็นความลบั ก่อนท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัต่อไป    

ข.  พนกังาน : บริษทัถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัยิง่ต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษทั และมีการ 
      พฒันาพนกังานใหมี้ขีดความสามารถเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง    พนกังานจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม 

      ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานเช่นการให้สวสัดิการในการรักษาพยาบาล การจัด  
กองทุนสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยและ 
สุขอนามยั  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 



       เสมือนหน่ึงเป็นกลไกใหพ้นกังานทุกคนสามารถแจง้หรือร้องเรียนเร่ืองใดๆของภายในองคก์รที่เกี่ยวกบั 

       การกระท าผิดที่ผิดกฎหมาย ผิดต่อจรรยาบรรณ หรือการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  
ค:  ลูกคา้ : บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหผู้ใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ 
       และบริการในราคาที่เหมาะสม   ลูกคา้จะไดรั้บข่าวสารและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้และบริการอย่าง

เพียงพอ  รวมถึงวิธีการร้องเรียนเกี่ยวกบัสินคา้และบริการ  เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

ง.  เจา้หน้ี :  บริษทัจะสร้างและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้หน้ี  เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจดว้ย  
       การยดึมัน่ต่อขอ้ตกลงใดๆท่ีไดท้  าไว ้ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามพนัธกรณีใดๆ ท่ีไดท้  าไวก้บัเจา้หน้ี  
จ.  คู่แข่งทางการคา้ :  บริษทัจะพึงปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบของกฎหมายและหลกัการทางการคา้

ท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป  บริษทัจะด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในกรอบของการคา้ท่ีเป็นธรรม  และไม่ด าเนินการ
ใดๆที่เอาเปรียบคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   

ฉ:  ชุมชนและสังคม :  บริษทัจะยงัคงด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชมท่ีบริษทัตั้งอยู ่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ทั้งดา้นกีฬา  การสรรค์สร้าง
นวตักรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  รวมถึงการร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงาน ราชการในการป้องกนั
การด าเนินการใดๆท่ีอาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดย
ส่วนรวม 

 

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

       นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆตาม
เง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด โดยรายงานดงักล่าวตอ้งถูกตอ้งเรียบร้อยและเพียงพอ และเป็นขอ้มูลปัจจุบนั  ซ่ึงบริษทัจะได้
เปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ คือ 

ก.  เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น จ านวนคร้ังของการประชุม 

ข.  รายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 

ค. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  รวมทั้งรูปแบบ  
  ลกัษณะและจ านวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการแต่ละชุด 

ง. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไป รวมถึงชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซักถามขอ้สงสัยต่างๆ เกี่ยวกบับริษทัผ่าน 

      ทางเว๊บไซด์ของบริษทั   กรรมการผูจ้ัดการ หรือผูบ้ริหารที่ไดรั้บมอบอ านาจ  เพื่อการนัดหมายในการ
พบปะกนั 

จ.  เน่ืองจากกรรมการบริษทับางท่านมีแหล่งพ านกัอยูต่่างประเทศอาจพิจารณาส่งตวัแทนที่ไดรั้บมอบ 

      อ  านาจท่านใดท่านหน่ึงมาเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ได ้ แต่อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้ 
      กรรมการบริษทัทุกท่านเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีมีวาระส าคญั เช่น การพิจารณาและอนุมติัแผนการลงทุน 

      และขยายกิจการของบริษทั   การพิจารณาผลการด าเนินงานและงบการเงินประจ าปี  เป็นตน้  
 

 

 

 

 

 

 



5.   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบคณะกรรมการบริษัท และ   
      คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ   

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการบริษทัในจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกิจการ   
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 11 คนและกรรมการที่มีคุณสมบติัเป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 3 คน และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจ านวน 2 คน  โดยการสรรหากรรมการบริษทักระท า
ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

   5.2  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 
บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษทัและกรรมการ 

ผูจ้ัดการอย่างชดัเจน  โดยประธานกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบายนโยบายและก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงในระดบันโยบาย ขณะที่กรรมการผู ้จัดการและผูบ้ริหารของบริษทัมี
หน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก  าหนด  ดงันั้น ประธานกรรมการ
บริษทั และกรรมการผูจ้ัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั เพื่อให้มัน่ใจว่าการท างานของทั้งสองฝ่ายเป็น
อิสระต่อกนั 

          บริษทัไม่ไดเ้ลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงมาด ารงต าแหน่งประธานกรรรมการบริษทั
ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศก าหนดไว ้แต่กรรรมการอิสระ
สามารถแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั   

 5.3  คณะอนุกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้เหมาะกับโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท บริษัทจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการอิสระทั้งสามท่านท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี
รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง     

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากบัดูแล ทบทวนและ
ประเมินการด าเนินธุรกิจให ้       บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของทางการตลอดจนกฎระเบียบ
และกฎขอ้บงัคบัว่าดว้ยเร่ืองจรรยาบรรณ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัมีความรับผิดชอบในการ
ดูแล และการพฒันาการจัดท ารายงานทางการเงินและระบบการรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และยงัมีหน้าที่ในการดูแลและทบทวนระบบการควบคุมและการตรวจสอบตลอดจนระบบการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัว่ามีระบบที่ดีเพียงพอ ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

บริษัทไมได้ก  าหนดให้มีการจัดตั้ งคณะอนุกรรมการอื่นๆเช่น คณะกรรมการสรรหา หรือ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้  เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่างานคณะกรรมการ บริษทัสามารถรับหนา้ที่งานในส่วนดงักล่าวได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถท าหนา้ที่ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งอิสระโดยอาจมอบหมายหรือ
ก ากบัดูแลใหผู้ต้รวจสอบภายใน ท าการตรวจสอบระบบทุกระบบ และสามารถน าเสนอขอ้คิดเห็นใดอย่าง
เตม็ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั   นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในเร่ืองต่างๆของบริษทั หรืออาจใชบ้ริการของที่ปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพ
ต่างๆตามความเหมาะสม เช่นผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายและการบญัชี เป็นตน้ 

 



5.4  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและ
วตัถุประสงค์ของบริษทั รวมถึงการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจในความ
เจริญเติบโตขององคก์รรวมทั้งการด าเนินกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขนัของโลกอยู่เสมอ  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีหน้าท่ี
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ภาพรวมของการด าเนินงาน และการดูแล
ระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายการก าดบัดูแลกิจการ  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัมี
ความต่อเน่ืองในการพฒันาระบบและการด าเนินการสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูอุ้ทิศเวลาและทุ่มเทอยา่งเตม็ที่ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัโดยรวมเป็นส าคญั และให้ความส าคญัในเร่ืองการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัโดยไม่แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรือการกระท าการใดๆที่ขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบริษัท ซ่ึงหน้าที่สูงสุดของ
คณะกรรมการบริษัทก็คือการดูแลความมีเสถียรภาพและการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัท 
ตลอดจนการรักษาสมดุลยภาพและความต่อเน่ืองเพื่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียรวมทั้งผูถ้ือหุ้นของ
บริษทั เป็นส าคญั 

5.5  คุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทัแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือดว้ยเหตุผลใดกต็าม โดยการพิจารณาและเสนอรายช่ือ
ต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยผูท่ี้ถูกเสนอช่ือนั้ นจะต้องมีคุณสมบติัสูง ประกอบด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทศัน์และความเป็นผูน้  า  ความรู้ความสามารถ และมีประวติัดีทางดา้น
ศีลธรรมและ จริยธรรม และมีขีดความสามารถในการท าหนา้ที่ของตนเยีย่งมืออาชีพ  

5.6  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงกรรมการอิสระมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วนัแต่งตั้ง 
และ กรรมการบริษัทหน่ึงในสามจะต้องออกจากต าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กรรมการบริษทัท่ีครบวาระด ารงต าแหน่ง อาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัต่อเน่ืองได ้  และเม่ือมีกรรมการบริษทัคนใดพน้จากต าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการ
บริษทัไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ  ให้ผูท่ี้ได้รับต าแหน่งแทนอยู่ใน  ต  าแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของ
กรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งเหลืออยู ่ 

5.7  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษทัไม่ไดรั้บผลตอบแทนใดๆในรูปของผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆทั้งส้ิน ใน
การเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั ยกเวน้กรรมการอิสระและกรรมการบริหารเท่านั้น  ซ่ึงกรรมการอิสระจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีและเบ้ียประชุมท่ีไดพ้ิจารณาว่าเหมาะสมเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม
ในหมวดเดียวกนั    

ประธานกรรมการและกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานส่วนบุคคล และ จากภาพรวมของผลประกอบของ
บริษทัประจ าปีเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าปีที่ก  าหนดไวใ้นแต่ละปีเป็นส าคญั   

 



5.8  การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดนโยบายต่างๆและจดัท าระบบการจดัการความเส่ียงเพื่อป้องกนัและ

บริหารจดัการความเส่ียงต่างๆที่ไดก้  าหนดในแผนการจดัการ ระบบการจดัการความเส่ียงดงักล่าวใชใ้นทุก
หน่วยงานของบริษทั พร้อมการจดัระบบการติดตาม การวิเคราะห์ การเทียบมาตรฐาน และการประเมิน
การจดัการความเส่ียง รวมทั้งระบบการตรวจสอบ และเพื่อความมัน่ใจว่าบริษทัไดมี้การด าเนินการดา้น
การบริหารความเส่ียง และมีประสิทธิภาพในการด าเนินการที่ดี และเหมาะสม คณะกรรมการบริษทัจึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หน้าที่ก  ากบัดูแลระบบการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการจัดท ารายงานความคืบหน้าของการด าเนินการบริหารความเส่ี ยงให้คณะกรรมการ
รับทราบอยา่งต่อเน่ือง 

      5.9  การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลตนเองและบนัทึกผลการประเมินในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั  โดยที่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ายงัไม่จ าเป็นใดๆที่จะน าผลการประเมิน
ดงักล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะในขณะน้ี 
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