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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ของ 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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ดวยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยความรวมมือของคณะทํางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ของบริษัทจดทะเบียนไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : 
“CG CODE”) โดยไดบูรณาการประเด็นทางสังคม ส่ิงแวดลอม และการกํากับดูแลกิจการ (environmental, social and 
governance : ESG) เขาไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือใหคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรสามารถใชเปนแนวทางในการ
กํากับดูแลใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินงานอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย พัฒนาหรือลด
ผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดังกลาว อัน
เปนปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม
กัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมายเพ่ือสราง
คุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมของการนําหลักปฏิบัติตาม CG CODE และมีมติ
เห็นชอบใหนําไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท หากมีหลักปฏิบัติใดท่ียังไมสามารถหรือยังมิไดนําไปปรับใช จะมีการ
ชี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ  
 
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 8 หลักการ  
 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 2  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน  
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ  
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมลู  
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน  
 
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพ่ือใหมีการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการ รวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงหลักการดังกลาวตาม
ความเหมาะสม 
 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแก

กิจการอยางยั่งยืน  
 
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยคณะกรรมการ
จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่น
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ท่ีเกี่ยวของ และมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายท้ังดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะ
ดาน ตลอดจนเพศและอายุ โดยองคประกอบของคณะกรรมการจะตองมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน และจะตองมีคุณสมบัติตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย 
ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท 

2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพ่ือบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่ม
ความมั่งคั่งแกผูถือหุน 

3. กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามหลักการท่ีกําหนด รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนหลักการดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติท้ังในระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และ
สงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และ 
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา 

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเส่ียง รวมท้ังมีการ
ติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 

7. จัดใหมีการส่ือสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง ฝาย
จัดการ และพนักงาน 

8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใน
รายงานประจําป  และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและ
สารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย และการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ 
1 ครั้ง  

11. ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด
จึงจะครบองคประชุม  
 
ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธาน
คณะกรรมการ ใหรองประธานคณะกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานคณะกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  
 

12. หนาท่ีและความรับผดิชอบอื่นท่ีกําหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 
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3. อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการ  

1. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน และใหถือเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม โดยถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด เวนแตการ
เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  

2. กรรมการคนใดมีสวนไดเสียในการประชุมเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
3. กรรมการสองคนเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรวมกันพรอมท้ังประทับตราสําคัญของบริษัท อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
ได 

4. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได  

5. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  

6. แมวากิจการท้ังหลายของบริษัทยอมอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะกระทําได แตมีบาง
ประการที่ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหเปนอํานาจของที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้  
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท

ในรอบปท่ีผานมา 
 (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปบัญชีท่ี

ผานมา 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร เงินบําเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
 (6) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
 (7) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
 (8) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 (9) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ 
 (10) การเพ่ิม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุนกู 
 (11) การควบ หรือเลิกบริษัท 
 (12) กิจการอื่นๆ 
 

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ หรือเปนกรรมการที่ไมไดทําหนาท่ีบริหาร สําหรับตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือใหมีการแบงแยกหนาท่ี
กันอยางชัดเจน  โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
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1. ประธานคณะกรรมการ หรือผูท่ีประธานคณะกรรมการมอบหมายมีหนาท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ

บริษัท โดยสงหนังสือนัดประชุมไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม (เวนแตในกรณีจําเปน หรือรีบดวน
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมเพ่ือให
เร็วกวานั้นก็ได) เพ่ือใหกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอยางถูกตองใน
เรื่องตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

2. มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับกรรมการผูจัดการ 
3. มีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาใหเพียงพอท่ีฝายจัดการจะนําเสนอขอมูล 

สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ควบคุมประเด็นในการ
อภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

4. มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ เชน การแสดง
ตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากหองประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

5. ส่ือสารขอมูลสําคัญตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ 
6. สนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุน และทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุมเพ่ือควบคุม

การประชุมใหมีประสิทธิภาพ และตอบขอซักถามของผูถือหุน 
7. สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

5. กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหทําหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอยางเครงครัด 
ซื่อสัตย สุจริต และหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการใหมีการดําเนินธุรกิจใหเกิดประโยชนแกบริษัท ผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสมและเท่ียงธรรม รวมถึงการดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลท่ัวไปและขอมูลดาน
การเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติท่ีดี และไมทําการใดท่ีมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนลักษณะ
ขัดแยงกับบริษัทและบริษัทยอย 
 

6. เลขานุการบริษัท 
 
บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2551 โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  
 
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้ 

 ทะเบียนกรรมการ 
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 
 รายงานประจําปของบริษัท 

2. ติดตามใหมีการนํามติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุนไปปฏิบัติ 
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3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนาใหแกประธาน
คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับรายงาน
ดังกลาว 

4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของรวมถึงการกํากับ
ดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติตามอยางถูกตอง  

5. ดูแลใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต.  รวมถึงกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ  
7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  
 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีในฐานะหนวยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ (compliance unit) โดยทําหนาท่ีดูแลใหบริษัท กรรมการ และผูบริหารปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ
ขอบังคับตางๆ ของตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) พรบ.บรษิัทมหาชน รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

7. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
 
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม การรวมคา ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุน
ของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไม
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบรษิัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีย่ืนคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน 
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 “ความสัมพันธทางธุรกิจ” ขางตน รวมถึง การทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝาย
หนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จํานวนใดจะต่ํากวา   

 
 ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  
แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน  

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม การรวมคา ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมี
อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ  

(ซ) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมลูคาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ใหบริษัทไดรับการผอนผัน
ขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเมื่อ
บริษัทไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 
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 (ก)  ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  (ข)  เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
  (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการ
อิสระ 
 
เพ่ือประโยชนตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คําวา “หุนสวน” หมายความวาบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
 
ท้ังนี้  คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไวเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไมเกินรอยละ 0.5 
 

8. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 
 
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการชุด
ใหมท้ังคณะ 
 

9. การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท 
 
เพ่ือใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวนบริษัท
ท่ีกรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้   

 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 บริษัท 
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท 

 
ท้ังนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการท่ีไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นท่ีไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารสวนใหญดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย  
บริษัทรวม  การรวมคา หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมบริษัท 
 

10. การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง   
 

ผูบริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม  การรวมคา 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได  ในกรณีท่ีเปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุม
บริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ  
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หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพื่อความย่ังยืน 
 
คณะกรรมการไดกําหนดใหบริษัทมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดําเนินงานเปนไปเพ่ือความย่ังยืน โดยไดจัดทําเปน
วิสัยทัศน  พันธกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังสงเสริมใหมีการส่ือสารกับบุคลากรทุกระดับในองคกรขับเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนั้น คณะกรรมการไดติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการไดติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในสวนของเปาหมายทางการเงินและแผนงานตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามกล
ยุทธท่ีวางไว 
 

1. วิสัยทัศน 
 
เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจน้ํามันปาลมท่ีมีการเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับสากล เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการแขงขันระดับโลก 
 
2. พันธกิจ 

 
1) สรางศักยภาพในธุรกิจน้ํามันปาลมตั้งแตการเพาะเมล็ดพันธุ การผลิตตนกลา การเพาะปลูก การสกัด

น้ํามัน ตลอดจนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องใหสามารถแขงขันไดและเปนท่ียอมรับในอนาคต 

2)  ดําเนินธุรกิจน้ํามันปาลมท่ีใหมูลคาสูงดวยการมุงเนนในดานงานคนควาวิจัย พัฒนาสายพันธุปาลม
น้ํามันท่ีใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีในทุกพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ตรงตามความตองการของเกษตรกร รวมถึง
การใหบริการท่ีดีเยี่ยมตอลูกคา 

3) ใชเทคโนโลยีการผลิตและการคนควาวิจัยท่ีทันสมัย ดวยระบบการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานสากล 
พรอมกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม 

4) ใหความสําคัญอยูเสมอตอสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสรางความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา เกษตรกรและจัดสรรประโยชนตอบแทนแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม 

 
3. จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคนเปนส่ิงจําเปนตอความมั่นคงและ
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาว บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพ้ืนฐานที่สําคัญใน
การเสริมสราง และยกระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท  พรอมท้ังประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมี
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง 
 
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุมบริษัทไดจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกเมื่อป 2552  โดยฉบับปจจุบันเปนฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ซึ่งมีการแบงหมวดหมู และปรับปรุงเนื้อหาใหชัดเจน ครอบคลุมกฎเกณฑนโยบายที่เกี่ยวของ และ
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แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียท่ีกวางขวางขึ้น รวมถึงไดมีการจัดทํานโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เพ่ือให
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันยิ่งขึ้น 

 
 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 
1. กระบวนการสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร 
และเสนอชื่อผูท่ีผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณท่ีเหมาะสมสําหรับการทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
พิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น 
ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา รวมท้ังความ
ชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 
 

2. หลักเกณฑท่ีสําคัญ 
 

หลักเกณฑท่ีสําคัญในการสรรหาผูท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท ไดแก ทักษะและความชํานาญ, ประวัติ
การทํางาน, ความรอบรูและประสบการณในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ และความซื่อสัตยสุจริต การพิจารณา
คัดเลือกยังใหความสําคัญถึงการไดรับประโยชนจากความหลากหลายในดานตางๆ เชน ความหลากหลายทางเพศ, 
อายุ, เชื้อชาติ และสัญชาติ 
 
3. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยไดรับแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งตองเปนผูท่ีมีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินไดไมนอยกวา 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการบริษัทท่ีมี
คุณสมบัติเปน “กรรมการอิสระ” ตามนิยามท่ีบริษัทประกาศ และภายใตขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเปน
บุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง1 ป ส้ินสุดในวันประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุน ท้ังนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จส้ินลง บริษัทจะกําหนดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด 
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คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งบุคคลขึ้นมาทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาท่ี
ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุม นําสงเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. พิจารณาใหความเห็นชอบการนําสงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย การประเมินผลงาน การเลิกจาง
งานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส 
ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ของการตรวจสอบภายใน 
ความเห็นตอรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอ่ืนท่ีเห็นวา
คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

8.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
8.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
8.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
8.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
8.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
8.6  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 
8.7  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎ
บัตร (charter) 



 

 

หนา 12 
 

8.8  รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

9. ดําเนินการใหฝายจัดการจัดใหมีกระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเรื่องรองเรียน 
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัท เพ่ือ

ชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแตงตั้งผูสอบบัญชี 
11. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให

คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (as 
a whole) และประเมินตนเองเปนรายบุคคล (individual basis)  

12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 
13. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
14. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งจงึจะเปนองคประชุม 

15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบตามคําส่ังของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงตอผูถือ
หุน ผูมีสวนไดเสียและบุคคลท่ัวไป 

 
ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้  
 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม 

1.  นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2562-2563 4/4 

2.  นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ 2562-2563 4/4 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 2562-2563 4/4 

 
3.2 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
 
องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คน โดย
สมาชิกสวนใหญควรเปนกรรมการอิสระ  มีประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ  
และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 1 ป ส้ินสุดในวันประชุม
สามัญประจําปผูถือหุน ท้ังนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จส้ินลง บริษัทจะกําหนดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการขึ้นทันที เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการ พรอมท้ังนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติ 

2. พิจารณาการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนอื่นๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจอยางเดียวกัน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการบริหารงานให
เจริญกาวหนา 

3. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและคาตอบแทนกรรมการผูจัดการตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

4. รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และรายงาน
ผลใหคณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
โดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเปนรายบุคคล (individual basis) 

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ 
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
8. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

หรือประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเห็นวาจําเปนและเหมาะสม อยางไรก็ตาม ตองจัดใหมี
การประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนตองมีกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทั้งหมด
และควรเปนกรรมการอิสระ จึงจะเปนองคประชุม 

 
ในป 2562 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมท้ังหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุมของกรรมการพิจารณาคาตอบแทนแตละทานไดดังนี้  
 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม 

1.  นายเสงี่ยม สันทัด ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

2562-2563 2/2 

2.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 2562-2563 2/2 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 2562-2563 2/2 
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2562-2563 2/2 

 
3.3 คณะกรรมการสรรหา  
 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คน โดยสมาชิกสวนใหญ
ควรเปนกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธาน
คณะกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 1 ป ส้ินสุดในวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ท้ังนี้ หลังจาก
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วันประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จส้ินลง บริษัทจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันที เพ่ือ
แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. พิจารณาและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการในปจจุบันวามีความเหมาะสมกับความจําเปนเชิงกล

ยุทธของบริษัทหรือไม อยางไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมท้ังเสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการใหสอดคลองกับโครงสรางดังกลาว โดยจัดทําเปนตารางความรูความชํานาญเฉพาะดานของ
คณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพ่ือพิจารณาวาคณะกรรมการที่ดํารง
ตําแหนงอยูในปจจุบันประกอบดวยกรรมการที่มีความรูความชํานาญครบถวนตามความจําเปนหรือไม
อยางไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรูความชํานาญในดานใดเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีความครบถวน
มากยิ่งขึ้นหรือไมอยางไร 

2. กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคล ใหสอดคลองกับโครงสรางและคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดไวในขอ 1 

3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาเปนกรรมการอิสระใหมีความเหมาะสมกับบริษัทและเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

4. คัดเลือก ประเมินและเสนอรายชื่อผูท่ีจะเปนกรรมการตอคณะกรรมการโดยการกลั่นกรองและสัมภาษณ
บุคคลท่ีมีคุณธรรม ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการ สงเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดอยางมือ
อาชีพ 

5. เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนกรรมการใหคณะกรรมการสรรหา
พิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อใหมีเวลาเพียงพอในการพิจารณากล่ันกรองตาม
กระบวนการที่คณะกรรมการกําหนด (Due Diligence) กอนการประชุมผูถือหุน 

6. เปดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนทราบเพ่ือให
มั่นใจในความโปรงใสในขั้นตอนการสรรหากรรมการ รวมท้ังจัดเตรียมแบบฟอรมในการเสนอชื่อท่ีระบุ
ถึงขอมูลท่ีจําเปนในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมท้ังความเต็มใจของผูไดรับการเสนอชื่อไวในแบบ
เสนอชื่อนั้นดวย 

7. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะมาเปนกรรมการบริษัทใหมีความเหมาะสม โดยใชแนวทาง
ดังตอไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ 

7.1 คุณลักษณะทั่วไปท่ีตองการในกรรมการแตละทาน 

• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 

• การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล 

• ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กลาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางและเปนอิสระ 

• ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 

• คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 
7.2 คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นวามีความสําคัญความรูความชํานาญในดาน
ตางๆ เพ่ือใหไดองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม 

• ความรูทางบัญชีและการเงิน 

• การบริหารจัดการองคกรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล 
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• การบริหารความเส่ียง 

• การจัดการในภาวะวิกฤติ 

• ความรูดานกฎหมาย 

• ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 

• การตลาดระหวางประเทศ 

• การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ 

• ความรูความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นวาจําเปน 
8. พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการ ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับการอบรมอยางเหมาะสมและ

ตอเนื่อง เพ่ือใหทราบถึงการพัฒนาในทางธุรกิจของบริษัท และการเปล่ียนแปลงของระเบียบปฏิบัติและ
ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ โดยมีการจัดตั้งงบประมาณในการฝกอบรมกรรมการในแตละปไวในระดับท่ี
เหมาะสม  

9. กํากับดูแลใหบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแก
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให
คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (as a 
whole) และประเมินตนเองเปนรายบุคคล (individual basis) 

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอยางสม่ําเสมอ 
12. วางแผนและดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 
13. กํากับดูแลใหมีการสรรหาผูบริหารระดับสูงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม การพัฒนาและการรักษาผูบริหารไว

ใหอยูกับองคกร 
14. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
15. กําหนดใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือประธาน

คณะกรรมการสรรหาเห็นวาจําเปนและเหมาะสม อยางไรก็ตาม ตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 
ครั้งโดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ตองมีกรรมการสรรหามาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดและควรเปนกรรมการอิสระ จึงจะเปนองคประชุม 

 
ในป 2562 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมท้ังหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนคร้ังในการเขารวม
ประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้ 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม 

1.  นายเสงี่ยม สันทัด ประธานกรรมการสรรหา 2562-2563 2/2 
2.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 2562-2563 2/2 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 2562-2563 2/2 
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2562-2563 2/2 
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  3.4 คณะเจาหนาท่ีบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 อนุมัติใหจัดตั้งคณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง 
โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวดานลาง องคประกอบของคณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง 
ประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 2 คนท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร, 
ผูบริหารอาวุโส และกรรมการผูจัดการ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ส้ินสุดในวันประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุน ท้ังนี้หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จส้ินลง บริษัทจะกําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการขึ้นทันทีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด คณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียงรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการบริษัทโดยผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะเจาหนาท่ีบริหารความเสี่ยง   
1. ชวยเหลือคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับ

ความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ีเหมาะสมในแตละป โดยใหมีความสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ และความนาเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และการเปดเผยขอมูลของบริษัท 

2. กํากับดูแลใหฝายจัดการจัดทํานโยบาย พรอมท้ังแผนงานสําหรับระบบบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
นําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพรภายในบริษัทอยางท่ัวถึง  

3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลดานคุณภาพ ความโปรงใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบ
บริหารความเส่ียงของบริษัทเปนประจําทุกป รวมถึงกํากับดูแลใหฝายจัดการสามารถบริหารจัดการให
เปนไปตามนโยบายและกลยุทธดานความเสี่ยง ภายใตขอบเขตและระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงาน  บทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบ และ
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานที่เกี่ยวของกับบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงกําหนดแนวทางและขอบเขต
ดานการบริหารความเส่ียงภายในบริษัท 

5. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการภายใตกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสี่ยงของ
บริษัทอยางตอเนื่อง  และกําหนดใหมีการประเมินถึงผลกระทบจากกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีไมเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว จากนั้นจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับประเด็นความ
เส่ียงเหลานั้น โดยคํานึงถึงขอบเขตและระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของบริษัท  รวมถึงกําหนดใหมี
แนวทาง และกระบวนการในการคาดการณความเส่ียงท่ีไมแนนอนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

6. กํากับดูแลใหมีการจัดทําระบบควบคุมท่ีเปนเอกสารการประเมินผลดานกระบวนการทํางาน  และผล
การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพดานการจัดการ
ความเส่ียง และกระบวนการควบคุมความเส่ียงภายในขององคกร โดยกําหนดใหมีการจัดทําระบบ
ควบคุมความเส่ียงท่ีมีความครอบคลุม เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการจัดการเพื่อบรรเทาความเส่ียง และ
สามารถบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนด 
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8. พิจารณาทบทวนกระบวนการ และข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ความเสี่ยงภายในขององคกร ท่ีชวยสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกตองของ
การเปดเผยขอมูล และฐานะทางการเงินของบริษัทใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

9. ติดตามการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติในดานความรับผิดชอบในการ
ดําเนินธุรกิจ และการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเส่ียงใหมท่ี
เกิดขึ้น และการคาดการณผลกระทบที่มีตอบริษัท 

10. นําเสนอขอมูลอยางเปนอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับความรับผิดชอบของบริษัทใน
การดําเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวของของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเส่ียงทุกประเภทที่บริษัทตองเผชิญ ตามลําดับ 

11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ  นโยบาย  ระดับและขอบเขตของความเสี่ยงท่ียอมรับได ท่ีนําเสนอโดยฝาย
จัดการ โดยคณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง จะกํากับดูแลใหนโยบายตางๆ มีความสอดคลองกับ
ภาพรวมความเส่ียงของบริษัท ท้ังนี้คณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง จะเปนผูพิจารณาประเด็นความ
เส่ียงในลักษณะที่กวางท่ีสุด เชน ความเส่ียงท่ีครอบคลุมท้ังองคกร เปนตน 

12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝายจัดการในดานรายละเอียด  ความเพียงพอของขอมูล  ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพดานการบริหารความเส่ียง  การปฏิบัติงานของฝายจัดการ  การเปดเผยขอมูลดานการ
ควบคุมภายใน และขอเสนอแนะตางๆ พรอมกับกํากับดูแลใหมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม 

13. บงชี้ประเด็นความเส่ียงท่ีสําคัญ รวมถึงการกําหนดดัชนีชี้วัด (KPI) สําหรับบริษัท และดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบปจจัยตางๆ โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขั้นตอนการ
ทํางาน เพ่ือใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควมคุมความเส่ียงภายในของบริษัท 

14. ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการความเส่ียงในรายงานประจําป และรับรองความถูกตองของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเส่ียง 

 
ในป 2562 คณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง ไดมีการประชุมท้ังหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งใน
การเขารวมประชุมของสมาชิกแตละทานไดดังนี้ 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม 

1.  นางสาวปยธิดา  สุขจันทร กรรมการบริหาร 2562-2563 2/2 

   2.  นายอําพล สิมะโรจนา  
กรรมการที่ไมเปน

ผูบริหาร 
2562-2563 2/2 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ  

 
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือประธานคณะกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน กรรมการตั้งแต 2 คนขึ้นไปอาจ
รองขอใหประธานคณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต 2 คนขึ้นไปรอง
ขอใหประธานคณะกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นบัแตวันท่ีไดรับการรองขอ  
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บริษัทจะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายปสําหรับการประชุมวาระปกติ และแจงใหกรรมการ
แตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมท่ัวไปท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกัน
พิจารณา ท้ังนี้กรรมการแตละทานสามารถเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุมได  โดยสงวาระที่ตองการเสนอ
ผานทางเลขานุการบริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมวาระที่เสนอ
ดังกลาวใหประธานคณะกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม 

บริษัทจะจัดสงเอกสารท่ีใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยาง
ชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทาน
กอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน (เวนแตในกรณีจําเปน หรือรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท 
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมเพ่ือใหเร็วกวานั้นก็ได) ท้ังนี้ เพ่ือใหกรรมการแตละ
ทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอแกผูบริหารท่ีเกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด เพ่ือใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการสามารถอภปิรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ  
 
ในป 2562 คณะกรรมการมีการประชุม 7 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของ
กรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม  ชื่อ
กรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสําคัญของเร่ืองท่ีเสนอรวมถึงประเด็นท่ีมีการ
อภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจด
รายงาน และ ผูรับรองรายงาน และหลังจากท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผู
จัดเก็บ เพ่ือใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูท่ีเกี่ยวของ 
 
กรรมการที่ไมใชผูบริหารมีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย ท้ังนี้เพ่ืออภิปราย
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีมีประเด็นท่ีนาสนใจ และจะตองมีการแจงผลการประชุมใหกรรมการ

รายชื่อ 
ตําแหนง วาระการ 

ดํารงตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม 

1. นายธีระ วิภูชนิน 
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ 

2562-2563 7/7 

2. นายเสง่ียม สันทัด กรรมการอิสระ 2562-2563 7/7 
3. นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 2562-2563 7/7 
4. นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2562-2563 5/7 
5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผูจัดการ 2562-2563 7/7 
6. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 2562-2563 7/7 

7. นายอําพล สิมะโรจนา  กรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร 2562-2563 7/7 
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ผูจัดการไดรับทราบ โดยในป 2562 กรรมการท่ีไมใชผูบริหารมีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมี
กรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 1 ครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานบัญชีใหมตางๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบตอบริษัท รวมถึงการทํางานของฝายบริหารรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และเรื่องท่ัวไปอื่นๆ 
 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
 

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสงแบบประเมินท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจงคณะกรรมการไดรับทราบเพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป  
 

5.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย (รายบุคคล)  
 
หลักเกณฑ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย (รายบุคคล) เพ่ือใชประเมินการทําหนาท่ี
อยางเหมาะสมของการเปนกรรมการของกรรมการรายบุคคล  เปนเคร่ืองมือชวยใหกรรมการไดทบทวน และ
พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวขอในการประเมินท่ี
สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี้ 

1.  โครงสรางและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ  
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

ในป 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับ ดีมาก 
 
5.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายคณะ  
 
หลักเกณฑ 
 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายคณะ เพ่ือใชประเมินการทํางานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยในภาพรวมขององคคณะ  โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสรางของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
ซึ่งผลการประเมินจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีและการดําเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอยประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดําเนินการใน 6 หัวขอประเมินไดแก 

1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2.  บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย  
3.  การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย  
4.  การทําหนาท่ีของกรรมการ  



 

 

หนา 20 
 

5.  ความสัมพันธของฝายจัดการ  
6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  
 

ในป 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ ดีมาก  
ผลการประเมินเฉลี่ยป 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังน้ี 

 
1.  คณะกรรมการบริษัท ไดคะแนนอยูในเกณฑ ดีมาก 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดคะแนนอยูในเกณฑ ดีมาก 
3.  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดคะแนนอยูในเกณฑ ดีมาก 
4.  คณะกรรมการสรรหา ไดคะแนน อยูในเกณฑ ดีมาก 

 
หมายเหต ุ: การประเมินท่ีอยูในเกณฑดีมาก จะไดคะแนนอยูในชวง 81-100 คะแนน 
 
5.3  การประเมินกรรมการผูจัดการ  

คณะกรรมการไดประเมินผลงานประจําป ของกรรมการผูจัดการในรูปแบบกําหนดดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญอัน
สะทอนมาจากผลประกอบการที่เปนผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสวนใหญเปนกรรมการอิสระ และมีประธานเปนกรรมการอิสระ ทํา
หนาท่ีพิจารณาดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญดังกลาว ซึ่งมีความโปรงใส และมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมี
หัวขอในการประเมิน ดังนี้ 

1. ความเปนผูนํา 
2. การกําหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
4. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 
5. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
6. การสรางมูลคาใหแกผูถือหุน 

 
 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 
1. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 
1.1 คาตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทน
 กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ คาตอบแทนกรรมการ
 จะพิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับ
 บริษัทอื่นท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใชผลการสํารวจการจายคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน
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 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเกณฑในการเปรียบเทียบในแตละป ท้ังนี้ เพ่ือใหคาตอบแทนดังกลาว
เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามท่ีบริษัทตองการ  
 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

2561 2562 

จํานวน 
กรรมการ 

บาท 
จํานวน
กรรมการ 

บาท 

คณะกรรมการบริษัท 8 4,369,200 7 4,369,200 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,900,800 3 1,900,800 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 4 - 4 - 
คณะกรรมการสรรหา 4 - 4 - 

 
นอกจากคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะไดรับคาตั๋วเคร่ืองบิน 
คาท่ีพักและอาหาร  รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหารเพ่ือคุมครองความเส่ียง
ของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ีใหบริษัท แตท้ังนี้จะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการโดย
จงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือทุจริต  
 
1.2 คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
 
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กําหนดในแตละครั้งซึ่งสอดคลองกับความรูความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท  โดย
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณา และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยโครงสรางคาตอบแทนถือวาเปนเครื่องจูงใจใหกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
องคกรและสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาว 
 
ในป 2562 กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ไดรวมกันกําหนดคาเปาหมายของตัว
วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือนํามาใชในการประเมินผลการ
 ปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณา
 คาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน  
 

คาตอบแทน 
2561 2562 

จํานวนผูบริหาร บาท จํานวนผูบริหาร บาท 

ผูบริหารระดับสูง 7 13,212,355 6 12,312,349 
 

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
รถประจําตําแหนงและคาใชจายท่ีเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ และคา
ประกันอุบัติเหตุ ท้ังนี้ กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนอื่นๆ  
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กรรมการบางทานท่ีไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และการรวมคาจะไมไดรับ
คาตอบแทนจากบริษัทดังกลาว  
 

2. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการและผูบริหารใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการ
ผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ยอย  นอกจากนี้ ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้ สงมอบใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม   
 

1. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ  
ขอหามกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ 

2. หลักการกํากับกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
4. รายงานประจาํป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด 
 
นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร และ
พนักงานไดรับการอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเปนประโยชนในภาคธุรกิจ อันจะเปนตัวขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย 
 
โดยในป 2562 มกีรรมการและผูบริหารไดเขารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่สําคัญ ไดแก 

 
ลําดับ กรรมการ ตําแหนง หลักสูตรที่อบรม วัตถปุระสงคการฝกอบรม 

1. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร Palm & Lauric Oils Price 
Outlook Conference & 
Exhibition (POC 2019) 

ที่กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือไดทราบถึงสถานการณ
น้ํามันปาลมในตลาดโลกในป
ป จ จุ บั น  ร ว ม ถึ ง ป จ จั ย ที่
กําหนดทิศทางราคาน้ํามัน
ปาลมในอนาคต 

2. นางสาวโสมรักษ    กระจาง
สด 

เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เ ลขานุ ก า รบริ ษัท  ( Company 
Secretary Program : CSP) รุนที่ 
97/2019 จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถา บันกรรมการบริ ษัท ไทย 
(IOD) 

หลักสูตรสําหรับเลขานุการ
บ ริ ษั ท แ ล ะ ผู ที่ มี ห น า ที่
สนับสนุนคณะกรรมการใหมี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของ
ตนเองที่เก่ียวของกับการทํา
หนาที่สนับสนุนการทํางาน
ของคณะกรรมการในเรื่อง
ตางๆ เพ่ือใหคณะกรรมการ
สามารถกํากับดูแลกิจการได
อยางเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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3. แผนสืบทอดงาน 

 
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพ่ือพัฒนา
ความรู ความสามารถใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหบุคคล
ดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการผูจัดการ ในกรณีท่ีกรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  
 
1. ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินเปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับงานการเงินและบัญชี ของ

บริษัทและบริษัทยอย 
2. นางสาวปยธิดา สุขจันทร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทยอย   
 
 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
 

 1. การสงเสริมนวัตกรรม 
 
คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีกอใหเกิดมูลคาแก
ธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังคอยติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายหลักขององคกร
ไดอยางยั่งยืน 
 
2. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปน พนักงาน ผูถือหุน เจาหนี้ 
ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัทจะ
พิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรบัอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความ
คุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไว
เปนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย โดยไดเผยแพรอยูในเว็บไซตของบริษัท ไดแก  

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุน 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคา 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูคา 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขงทางการคา 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้ 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และลิขสิทธิ์ 
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- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชั่นและการใหสินบน 

 
นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานตางๆ ท่ี
ไดรับ ไดแก  

- มาตรฐาน ISO 9001 เปนมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพ่ือการประกันคุณภาพซึ่งเปนระบบที่ทําให
เชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโดยผานเอกสารที่ระบุขั้นตอน 
และวิธีการทํางาน เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคลากรในองคกรรูหนาท่ีความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

- OHSAS 18001 เปนมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน ซึ่งเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงท่ีเกิดจากองคกรท่ีอาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสินได 

- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

- มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
เปนแนวปฏิบัติท่ีมีการปรับปรุงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม 
และถูกตองตามกฎหมายของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

 
บริษัทไดดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดลอม ผูบริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนมีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ โดยในป 2562 มีอุบัติเหตุ 9 ครั้ง อยางไร
ก็ตามไมมีการเสียชีวิตในที่ทํางาน 
 

3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
 
บริษัทมุงท่ีจะสนับสนุนและรักษาสภาพแวดลอมท่ีพรอมจะสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทํางาน โดยบริษัทยึด
หลักในการทํางานเปนทีมและการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร โดยบริษัทเชื่อวาการ
พัฒนาอยางตอเนื่องจะชวยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อีกท้ังยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ตลอดจนถึงการปลูกฝงจริยธรรมในการทํางานท่ีดีใหกับบุคลากรของ
บริษัท ซึ่งในป 2562 พบวาจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมเฉล่ียของพนักงาน 11.65 ชั่วโมง/คน และมีจํานวนหลักสูตร
การอบรมท้ังส้ิน 27 หลักสูตร รวมท้ังไดรับการฝกอบรมในเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอม  
 
4. นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 
 
กลุมบริษัทมีนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเปนทางการซึ่งไดผานการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี้ 
 
“กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัท ตองไมเรียกรอง ดําเนินการ หรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุก
รปูแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของของกลุมบริษัท และใหมีการ
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สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย ท้ังนี้ 
หากมีการฝาฝนกระทําการใดๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมมือกับการคอรรัปชั่นจะไดรับการ
พิจารณาโทษตามระเบียบของกลุมบริษัท” 
 
กลุมบริษัทกําหนดใหมีการบอกกลาวประชาสัมพันธนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น รวมท้ังชองทางการแจงเบาะแสขอ
รองเรียน หรือขอเสนอแนะภายในกลุมบริษัท ผานส่ือท้ังภายในและภายนอก เชน จดหมายอิเลคโทรนิคส ประกาศ 
เว็บไซตกลุมบริษัท รายงานประจําป การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อีกท้ังจัดใหมีการอภิปราย และทําความ
เขาใจกับพนักงานเปนประจําทุกป  โดยนโยบายดังกลาวของกลุมบริษัทเปนการปฏิบัติภายใตกฎหมายของประเทศ
ไทยในการตอตานการคอรรัปชั่น  
 
ในแตละป คณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียงไดประเมินความเส่ียงในเรื่องการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นและมีการรายงาน
ความเส่ียงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  
 
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
 
บริษัทกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่น สรุปไดดังนี้  

1. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการ
บริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมระบบงานสําคัญตางๆ เชน ระบบการบันทึกบัญชี การชําระเงิน การจัดซื้อจัดจาง เปน
ตน ท้ังนี้เพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางท่ีแกไขท่ี
เหมาะสม 

2. จัดใหมีชองทางการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องรองเรียน การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุมครองผูแจงเรื่องและบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรับเรื่องรองเรียน หรือ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจของกลุมบริษัท หรือจากการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการกระทําผิด
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต  

กลุมบริษัทจะเก็บรักษาขอรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตท่ีจําเปนตองเปดเผย
ตามขอกําหนดของกฎหมาย  

บุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปน
ความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตท่ีจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝาฝน
นําขอมูลออกไปเปดเผย กลุมบริษัทจะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับของกลุมบริษัทและ/หรือดําเนินการทาง
กฎหมายแลวแตกรณี  

3. ผูบริหารในแตละหนวยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหนาการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน
นั้นๆ และนําเสนอรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ 
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6. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการ
 คอรรัปชั่น  

 
บริษัทกําหนดใหมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ดังนี้ 
 

1. หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน 
และปรับปรุงมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมินตอคณะเจาหนาท่ี
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ อยางทันเวลาและสม่ําเสมอ  

3. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวาขอมูลจากการตรวจสอบ หรือขอรองเรียน มีหลักฐานท่ีเชื่อวามี
รายการ หรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึง
การฝาฝนการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอสงสัยในรายงานการเงิน หรือระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 
1. การบริหารความเสี่ยง 
 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง จึงไดมีการแตงตั้งคณะเจาหนาท่ีบริหารความเส่ียงขึ้น ในป 
2560 ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูง โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในหลักปฏิบัติ 3 ขอ 3.4 ท้ังนี้ 
เพ่ือใหฝายจัดการประเมินความเส่ียงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ
ควบคุมท่ีมีอยู พรอมท้ังนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท   
 
2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 
เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได
พิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของบริษัท ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ (Compliance Controls)  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ทําหนาท่ีเปนหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ป  
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3. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

 3.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท 
 
เพ่ือปองกันไมใหกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  
 

 กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท รวมถึงใหผูบริหาร
รายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส ท้ังนี้ ใหรวมถึงการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติกฎหมายท่ีจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)  
 

คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจาก
กรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย และใหหมายความรวมถึง
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่ง
มีหนาท่ีตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทท้ังในนามของตนเอง คูสมรสและ
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต.  

 

 หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยขอมูล
ภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือนกอนและอยางนอย 1 วันหลังจากวันท่ีงบการเงินของบริษัทเผยแพรตอ
สาธารณชน  
 

 กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองแจงเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง โดยแจง
อยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขายตอคณะกรรมการหรือผูท่ีคณะกรรมการมอบหมาย เพ่ือ
รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซ้ือหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ ท้ังนี้ ตามท่ี
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทท่ียังไมไดเปดเผยตอ
ประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทไปใชเพ่ือแสวงหาประโยชน
สวนตน และ/หรือชักชวนผูอื่นใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน 
บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด  
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 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานกระทําการอันเปนความผิดอาญาตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกันดังตอไปนี้ 

 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ 
 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดยถือวา

จงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทําความผิดเปนกรรมการบริษัทใหนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ 

 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต. 
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ดําเนนิการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

 
 3.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นท่ีมีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของกรรมการ 
ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ท่ีใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี
ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเครงครัด บริษัทมีการกําหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการ
ทํารายการดังกลาวดังนี้  
 
(1) หามไมใหบุคคลท่ีมสีวนไดเสียหรือท่ีอาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนุมัติรายการที่เกี่ยวของกับ

ตนได 
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเง่ือนไขทางการคาท่ัวไปโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบไมมี

ความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูให
ความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากล่ันกรองกอนจะนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
อยางไรก็ตาม เพ่ือใหธุรกรรมตางๆ สามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการไดอนุมัติในหลักการให
ผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับคู สัญญาท่ัวไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรอืบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ   

2. เปนรายการทดรองจายท่ีสมเหตุสมผลท่ีเกิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการ
เรียกเก็บตามที่จายจริง 
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ท้ังนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาสอบทานรายการดังกลาว กอนนําเสนอใหคณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส  

(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด 

 
 3.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ  

 

เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนโดยรวมของบริษัท และใหกรรมการและผูบริหารที่มี
รายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับกิจการของบริษัทไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  
 

 กรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีเกี่ยวของมีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอยท่ีมีขนาดของรายการมากกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือรอย
ละ 0.03 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ให
จัดทํารายงานดังกลาวตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทําการ นับ
จากวันท่ีมีรายการเกิดขึ้น ในกรณีท่ีมีรายการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งใหแจงรายงานการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีมีรายการเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น   

 
 ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับรายงานนั้น 

 
 กรรมการ และผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีมีการพิจารณาในที่ประชุมไมสามารถเขารวมในการ
พิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะไมจัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการ
และผูบริหารดังกลาว 
 

 ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และแบบ 56-1   
 

 3.4 กลไกในการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย 
 
กรณีท่ีผูมีสวนไดเสียตองการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถ
กระทําได โดยบริษัทกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้ 
 
1. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผานผูบริหารของบริษัท 
เพ่ือแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนตางๆ เชน 
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รายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอง เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรงดังนี้ :- 
 
สงทางไปรษณีย :    นายธีระ วิภูชนิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
64 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

สงทางจดหมายอิเลคโทรนิคส : acthira@hotmail.com  
 
2. การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 
ผูมีสวนไดเสียท่ีแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด 
 
3. การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตน แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
ไดรับแจง 
 
 
4. มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย 
 
ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะรีบ
แกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา  รวมท้ังหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม  

 
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 
 

1. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการ
ตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปน
ระยะๆ โดยไดมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของบริษัทใหเปน
ปจจุบันเปนระยะๆ    
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 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียตางๆ ไดแก นโยบายดานส่ิงแวดลอม, นโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่น, นโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เปนตน 
 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 โครงสรางกลุมธุรกิจ 
 โครงสรางผูถือหุน 
 โครงสรางคณะกรรมการ 
 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
 ขอบังคับบริษัท 
 รายงานประจําป 
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 
 งบการเงิน 
 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม 
 รายงานการประชุมผูถือหุน 
 ขาวท่ีบริษัทเผยแพร  

 จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําปตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด 

 มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ตางๆ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ รวมถึงกฎเกณฑ และมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปโดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระ
เปนผูตรวจสอบ และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญ
อยางเพียงพอ และสามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

 กรรมการบริหารทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ท้ังท่ีเปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐท่ี
เกี่ยวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดท่ีโทรศัพท 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือจดหมาย
อิเลคโทรนิคส  upoic.secretary@upoic.co.th หรือผานทางเว็บไซตบริษัท  
 

2. ความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 
 
คณะกรรมการมอบหมายใหฝายจัดการมีการติดตามและประเมินผลฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานตอ
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบงชี้
ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 
 
บริษัทคํานึงถึงการสรางความเชื่อมั่นใหแกกลุมเจาหนี้ โดยเนนท่ีความสุจริตและปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงิน และ
สัญญาหรือขอตกลงตามที่มีไวตอเจาหนี้อยางเครงครัด บริษัทมีการชําระเงินกูและดอกเบี้ยถูกตอง ตรงตอเวลา และ
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ครบถวนมาโดยตลอด รวมทั้งไมนําเงินท่ีกูยืมมาไปใชในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคการกูยืม นอกจากนั้น บริษัทยังไม
ปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันทําใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้ของบริษัทอีกดวย 
 
ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งได บริษัทจะรีบดําเนินการแจงใหเจาหนี้ทราบโดยเร็วเพ่ือรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุงมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับเจาหนี้
และคงไวซึ่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ปองกันมิใหบริษัทอยูในฐานะที่ยากลําบากในการชําระหนี้คืนแกเจาหนี้ อีกท้ังมีการบริหารสภาพคลองทางการเงินเพ่ือ
เตรียมพรอมในการชําระคืนหนี้ใหแกเจาหนี้อยางทันทวงทีและตรงตามระยะเวลาครบกําหนด โดยฝายจัดการมีหนาท่ี
วางแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงินใหเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุมธุรกิจ เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับ
ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญครอบคลุมทุกดาน ท้ังภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
 

 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

 
 1. สิทธิของผูถือหุน 
 

 จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เพ่ือพิจารณา
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  การจายเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทน 

 การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนด
คาตอบแทนน้ัน  บริษัทไดแยกเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  
โดยบริษัทไดใชบัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ และเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเปน
รายบุคคล 

 จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในส่ีสิบหาวัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 เปดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่องกําหนดวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน รวมทั้งเปดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท ไมเกินวันทําการถัดไปนับจากวันท่ีคณะกรรมการมีมติ 

 ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและ
นายทะเบียนทราบไมนอยกวา 21 วันกอนวันประชุม   



 

 

หนา 33 
 

 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม โดยมี
ประธานคณะกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระ
ท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายที่จะไมเพ่ิมระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไมไดแจงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนา 

 การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีท่ีมีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ
ท่ัวไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ  การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ เปนตน 

 เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสําคัญและเปนประโยชนเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทมาลวงหนากอนวันประชุม โดยบริษัทได
กาํหนดหลักเกณฑผานทางเว็บไซตของบริษัท 

 จัดสรรเวลาประชุมอยางเพียงพอ พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และต้ังคําถามในที่ประชุม  

 กําหนดเปนนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยไดมีการเผยแพร
นโยบายดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท 

 จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนา   

 เปดโอกาสใหผู ถือหุนซักถามและบันทึกคําถามและคําตอบท่ีเปนประเด็นสําคัญพรอมท้ังคําชี้แจงของ
คณะกรรมการ  รวมถึงบันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจนใน
ทุกๆ วาระท่ีตองมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผูถือหุน 2 ทาน รวมเปนสักขีพยาน
ในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดีโอในระหวางการประชุมจนกระท่ังการประชุม
เสร็จส้ินลง 

 เปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมท้ังผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม 

 บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จ
ส้ิน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปนโดยไมตองรอถึงการประชุม
ครั้งตอไป 

 เขารวมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีวัตถุประสงคใหบริษัทจดทะเบียนไดดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ และไดชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทแกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมารวมงาน บริษัทเขา
รวมกิจกรรมเปนประจําทุกป อยางนอยปละ  1 ครั้ง โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 20-30 คน (ไมรวมผูชม
ผานระบบออนไลน)   
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 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

 บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกราย โดยไมคํานึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพื่อปกปองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมถึงใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุนตอหนึ่ง
เสียง (one share one vote) เพ่ือสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท  

 จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได พรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผู
ถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ
ออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได  

 บริษัทมีการกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท และไดแจงใหพนักงาน 
ผูบริหาร และกรรมการบริษัททราบ (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบัติ 6 ขอ 3.1) 

 บริษัทมีการเปดเผยการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอย โดยไดกระทําอยางยุติธรรมตามราคา
ตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบัติ 6 ขอ 
3.2) 

 
การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช  
 
บริษัทไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอางอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนป 2560 (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณา
แลวพบวา บริษัทไดนําหลักปฏิบัติสวนใหญของทั้ง 8 ขอมาปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท  
 
อยางไรก็ตาม มีหลักปฏิบัติบางขอท่ีบริษัทยังไมสามารถหรือยังมิไดนําไปปรับใช ซึ่งฝายจัดการไดมีการชี้แจงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการปรับใชใหเหมาะสมในลําดับตอไป ท่ีสําคัญไดแก 
 
 
 

ขอท่ียังไมปฎิบัติ เหตุผลท่ียังไมสามารถปฏิบัติได 
คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป นับจากวันท่ีแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระคร้ังแรก 

เ น่ื อ ง จ า กก ร รมก า รทุ กท า น เ ป น ผู ท่ี มี ค ว า ม รู แ ล ะ
ความสามารถ ประสบการณ มีความเขาใจลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจเปนอยางดี มีความเปนอิสระในการแสดง
ความเห็น มีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกบริษัท โดย
ประสบการณของกรรมการจากการดํารงตําแหนงเปน
เวลานานจะชวยสนับสนุนใหกรรมการมีความเขาใจการ
ดําเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะไดดี
ยิ่งขึ้น 
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ขอท่ียังไมปฎิบัติ เหตุผลท่ียังไมสามารถปฏิบัติได 
การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ 
ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการวา 
ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 

ตามข อบั ง คับของบ ริ ษัท  กํ าหนดให ในการประ ชุม
คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม ซ่ึงถือได
วาเปนไปตามกฎหมาย และมีความเหมาะสมตามหลักสากล 
อีกท้ังยังสามารถดําเนินการประชุมไดอยางเรียบรอย 
โปรงใส มีประสิทธิภาพ 

การแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) บริษัทไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเปนการ
เ ฉพา ะ  แต คณะกร รมกา รบ ริ ษัท ได ม อบหมาย ให
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีพิจารณาในเร่ืองดังกลาว 
รวมถึ งการ กํ าหนดห ลักการ กํ า กับดู แล กิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีกําหนด ซ่ึงเพียงพอตอขอบเขตธุรกิจใน
ปจจุบัน และยังคงดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการไมไดประกอบดวยกรรมการที่ เปนอิสระ
มากกวารอยละ 50 

คณะกรรมการมีสมาชิกจํานวน 7 ทาน โดยเปนกรรมการ
อิสระจํานวน 3 ทาน (คิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 50 แต
มากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด) และประธาน
กรรมการเปนกรรมการอิสระ ซ่ึงถือวาสะทอนการถวงดุล
อํานาจท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นกรรมการอิสระสามารถ
ทํางานรวมกับคณะกรรมการท้ังหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ 

 
 


