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กรรมการ 

ง้และกาํหนดคา่

เนินงาน นโยบ
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หมายและ
ธรรม โดย

น และร่วม

วลา 



 

 

การประชมุผูถื้
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รายงานก

6. การเขา้ร่

คณะกรร
คณะกรร
ครบถ้วน
ซกัถามนั

 

ถือหุ้น 

นดวนั เวลา สถ
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บอกกลา่วนดัปร

ะจดัสง่หนงัสอื
ารขอ้มลูครบถ้
วงหน้าก่อนวนั
ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
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มหรอืไม ่

ลงทะเบยีน 

ขา้ร่วมประชุม
ทนก็ได้ บรษิัท
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น เพื่อใหค้ณะก

ลงคะแนน หรอื
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ไมเ่หน็ดว้ย ห
ตรวจสอบด้วย
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หรอืงดออกเสยี
ย รวมทัง้มีกา

ก โดยถือเป็น
ลต่างๆให้ผู้ถื
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คณะกรรมการ

ดเ้สยีอย่างมนีั
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การบรษิทั 
การประชุม
นระยะเวลา

สยีงลงมต ิ

น้าก่อนวนั
งใสในการ

โดยเฉพาะ

าร เช่น ให้
รพจิารณา

อกัษร และ
บ้รหิารที่มี
มการเป็น

นัทกึไวใ้น

สามารถให้



 

ใ

 

หมวดท่ี 3 บท

บรษิทัฯ ตระห
พนักงาน และ
ใกล้เคยีงที่เกี่ย
หรอืตามขอ้ตก
เหลา่นัน้ โดยบ

1. ข้อพึงปฏิ

ผูบ้รหิาร
ขอ้ในฐาน
เป็นผู้บริ
ประพฤติ

1) ผูบ้รหิ

ผูบ้รหิ
กว้าง
สาธา
เป็นล

2) ผูบ้รหิ

ผูบ้รหิ
สรา้ง
พนกั
เหมา

3) ผูบ้รหิ

ผูบ้รหิ

4) ผูบ้รหิ

ผูบ้รหิ
จากคู
ทางแ

5) ผูบ้รหิ

ผู้บรหิ
ขอ้มลู

 

 

ทบาทของผูมี้ส

หนักและรบัรูถ้งึ
ะผู้มสี่วนได้เสยี
ยวขอ้ง โดยผู้มี
กลงที่มกีบับรษิ
บรษิทัฯ ไดม้กีา

ฏิบติัสาํหรบัผู้

รหมายถงึ พนกั
นะที่เป็นพนักง
รหิารที่ดี และใ
ตปิฏบิตัทิีด่ใีหแ้

หารปฏบิตัติ่อผู

หารจะต้องปฏิ
งไกล ไม่หาผล
ารณะและไมเ่ปิ
ลกัษณะทีอ่าจก

หารปฏบิตัติ่อพ

หารจะต้องปฏิ
งศกัยภาพในค
กงานมคีวามเข้
าะสม  และปฏบิ

หารปฏบิตัติ่อลู

หารตอ้งปฏบิตัิ

หารต่อคูค่า้ 

หารจะต้องปฏิ
คู่คา้ และหากป
แกไ้ข 

หารปฏบิตัติ่อคู

หารจะต้องปฏิ
ลทีเ่ป็นความลั

ส

ส่วนได้เสีย  (T

งความสาํคญัใ
ยภายนอก ได้
มสี่วนได้เสยีจะ
ษทัฯ และบรษิั
ารกาํหนดนโยบ

ผูบ้ริหาร 

กงานทีม่ผีูใ้ตบ้ ั
งานคนหน่ึงขอ
ในฐานะผู้บงัคั
แก่พนกังานโดย

ผูถ้อืหุน้ 

บตัหิน้าทีด่ว้ย
ลประโยชน์ให้ต
ปิดเผยขอ้มลูคว
ก่อใหเ้กดิความ

พนกังาน 

ฏบิตัติ่อพนักงา
วามกา้วหน้าแ
า้ใจในเรื่องจรร
บตัติ่อพนกังาน

ลกูคา้ 

ตติ่อลกูคา้ตามข

ฏบิตัติ่อคู่คา้อย่
ปฏบิตัติามเงื่อน

คูแ่ขง่ทางการค้

ฏบิตัติ่อคู่แข่งท
บัของคูแ่ขง่ขนั
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The Role of S

นการกํากบัดแู
ด้แก่ ลูกค้า คู่ค้
ะได้รบัการดูแ
ษทัฯ จะไม่กระท
บายและแนวป

งัคบับญัชา นอ
องบรษิทัแลว้ 
คบับญัชาของพ
ยทัว่ไปดว้ย จงึ

ยความซื่อสตัย์
้ตนเองและพว
วามลบัขององค
มขดัแยง้ทางผล

านอย่างยุตธิรร
และเพิม่ประสทิ
รยาบรรณ ทีพ่
นดว้ยความสจุริ

ขอ้ปฏบิตัจิรยิธ

ย่างเป็นธรรม ไ
นไขขอ้ใดไม่ได

คา้ 

ทางการค้า ภา
นทางการคา้ดว้
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Stakeholders

แลผูม้สีว่นไดเ้สี
ค้า เจ้าหน้ี คู่แข
ลจากบรษิทัฯ 
ทําการใดๆ ที่
ฏบิตัติ่อผูม้สีว่น

อกจากผูบ้รหิา
ผูบ้รหิารต้องมี
พนักงานจะต้อ
งกาํหนดแนวทา

ส์ุจรติ ระมดัระ
วกพอ้ง จากขอ้
คก์รต่อบุคคลภ
ลประโยชน์ 

รม บรหิารงาน
ทธภิาพในการท
พนกังานตอ้งพงึ
รติใจ รบัฟงัขอ้

ธรรมธุรกจิ ทีบ่ริ

ไม่เรยีกรอ้งหรื
ด ้ใหร้บีแจง้คู่ค

ยใต้กรอบกตกิ
ยวธิทีีไ่มส่จุรติ

บรษิทั 

) 

สยีของบรษิทัฯ
ข่ง และหน่วย
ตามสทิธทิี่มตี
เป็นการละเมดิ
นไดเ้สยีกลุม่ตา่

รจะตอ้งพงึปฏิ
มแีนวทางปฏบิั
องเป็นผู้นําแล
างปฏบิตัสิาํหรั

ะวงั รอบคอบ 
อมูลขององค์ก
ภายนอก รวมท

นโดยความไม่ลํ
ทํางานของพนั
งปฏบิตั ิจดัสวั
คดิเหน็และขอ้

รษิทักาํหนดไว้

รอืรบัผลประโย
คา้ใหท้ราบล่วง

กาของการแข่ง
 

 ธนพริยิะ จาํกดั

ฯ ภายใน ไดแ้
ยงานอื่นๆ รวม
ตามกฎหมายที
ดสทิธขิองผูม้สี
างๆ ดงัน้ี  

ฏบิตัใินจรรยาบ
บตัทิี่ดเีพื่อเสรมิ
ละเป็นแบบอย
รบัผูบ้รหิารไว ้ด

เอาใจใส ่และมี
กรซึ่งยงัไม่ได้เป
ทัง้ไม่ดําเนินกา

ลําเอยีง สนับส
นักงาน รวมทัง้
สัดกิารใหพ้นกั
อเสนอแนะอยา่

วอ้ยา่งเครง่ครดั

ยชน์ใดๆ ที่ไม่
งหน้าเพื่อร่วมก

งขนัที่ด ีและไ

ด (มหาชน) 

ก่ ผูถ้อืหุน้ 
มทัง้ชุมชน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
ส่วนได้เสยี

บรรณทุกๆ 
มสรา้งการ
ย่างในการ
ดงัน้ี 

มวีสิยัทศัน์
ปิดเผยต่อ
ารใดๆ อนั

สนุนในการ
สง่เสรมิให้
กงานอย่าง
งมเีหตุผล 

ด 

ชอบธรรม
กนัหาแนว

ม่แสวงหา



 

 

6) ผูบ้รหิ

ผู้บริ
รบัผิ
ประโ

2. ข้อพึงปฏิ

เพือ่เป็นก

1) พนั
ปรั

2) พนั

3) พนั
ขอ้

4) พนั
ควา

5) พนั
ใน
ก่อใ

6) พนั
หน้

7) พนั
พร

8) พนั

9) พนั

10) พนั
ผล

11) พนั
เตม็

บทกาํหนดโท

กรณีทีฝ่่ายบริ
พจิารณาไปตา
ฝ่ายงานเป็นผู้
ต่อไป เพือ่ตดัสิ
เกดิขึน้รนุแรงแ
ฝา่ยบรหิารขอ

หารปฏบิตัติ่อสั

หารต้องปฏิบั
ดชอบต่อสงัค
โยชน์ต่อชุมชน

ฏิบติัสาํหรบัพ

การเสรมิสรา้งก

นักงานพึงปฏิบ
บัปรงุประสทิธิ

นกังานพงึประพ

นักงานพงึใหค้ว
บงัคบัของบรษิั

นักงานพงึมคีว
ามขดัแยง้ ซึง่จ

นกังานพงึเคาร
เรื่องเกี่ยวกบัก
ใหเ้กดิความเสี

นกังานพงึหลกีเ
น้า หากหลกีเลีย่

นกังานไมใ่ชต้าํ
รรคพวก หรอืทํ

นกังานพงึปฏบิั

นกังานพงึรกัษา

นักงานพงึราย
กระทบต่อการ

นกังานพงึรกัษา
มที ่ประหยดั มิ

ทษ 

หารและพนักง
ามโครงสรา้งก
ผู้พจิารณาเองใ
สนิความผดิพร้
และก่อใหเ้กดิค
งบรษิทั เพือ่พิ

ส

สงัคมและสิง่แว

บตัิหรือควบคุม
ม  รวมถึงให้

นและสงัคม 

พนักงาน 

การทาํงานทีด่ ี

บตัิงานด้วยคว
ธภาพการทาํงา

พฤตปิฏบิตัติาม

วามเคารพและ
ษทัฯ 

ามสมคัรสมาน
จะนําไปสูค่วาม

พสทิธแิละใหเ้
การปฏิบตัิงาน
สยีหายทัง้ต่อพน

เลีย่งการรบัขอ
ยงไมไ่ดใ้หแ้จง้

แหน่งหน้าที ่ห
าธุรกจิแขง่ขนั

ตั ิต่อลกูคา้ คูค่

าความลบัของลู

งานเรื่องที่ได้
รดาํเนินงาน หรื

าดแูลสทิธปิระโ
มใิหส้ิน้เปลอืง สู

งาน ปฏบิตัติน
การจดัองค์กรข
ในเบื้องต้นและ
รอ้มทัง้ระบุโทษ
ความเสยีหายเป็
จิารณาหาขอ้ส
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วดลอ้ม 

มให้มีการปฏิ
้ความร่วมมือ

 มปีระสทิธภิาพ

วามซื่อสตัย์สุ
นใหด้ยีิง่ขึน้ ทั ้

มกฎระเบยีบ ข้

ะเชื่อฟงัผูบ้งัคั

นสามคัคตี่อกนั
มเสยีหายต่อบุค

กยีรตซิึง่กนัแล
น และเรื่องส่ว
นกังาน และต่อ

องขวญัใด ๆ ทีอ่
งต่อผูบ้งัคบับญั

หรอืประโยชน์จ
นกบับรษิทัฯ 

คา้ ดว้ยความซื

ลกูคา้ คูค่า้ แล

้รบัทราบให้ผู้บ
รอืชื่อเสยีงของ

โยชน์ และทรพั
สญูเปลา่ เสยีห

นในลกัษณะทีก่
ของบรษิทั และ
ะสรุปเรื่องส่งต
ษตามความเหม
ป็นอยา่งมาก ไ
สรปุและกาํหนด
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บัติตามกฎหม
 ช่วยเหลือ ส

พ พนกังานคว

จริต และด้วย
ัง้น้ีเพือ่ประโยช

ขอ้บงัคบัในการ

บับญัชาที่ส ัง่ก

นั และเอื้อเฟ้ือ
คคลอื่น และบริ

ละกนัหลกีเลีย่ง
นตวัไปเปิดเผ
อบรษิทัฯ 

อาจทาํใหต้นเอ
ญชาทราบในทนั

จากหน้าทีก่ารง

ซื่อสตัยส์จุรติ แ

ะองคก์รอยา่งเ

บงัคบับญัชาโ
บรษิทั 

พยส์นิของบรษิั
หาย หรอืเสือ่มส

ก่อใหเ้กดิความ
ะระเบยีบขอ้บั
ต่อให้ผู้บงัคบับั
มาะสมต่อไป แ
ไมอ่าจอยูใ่นวนิิ
ดโทษต่อไป 

บรษิทั 

มายและกฎระ
นับสนุน และ

รมแีนวทางปฏิ

ยความอุตสาห
ชน์ต่อตนเองแล

รทาํงานของบริ

ารโดยชอบดว้

อช่วยเหลอืซึ่งก
รษิทัฯ 

งการนําขอ้มลูห
ผยหรอืวพิากษ์

องรูส้กึอดึอดัใน
นท ี

งาน แสวงหาผ

และดว้ยความเส

ครง่ครดั 

ดยมิชกัช้า เมื

ษทัใหม้สีภาพดี
สลายก่อนเวลา

มขดัแยง้ทางผล
งัคบัเกี่ยวกบัก
บญัชาระดบัสูง
แต่หากความขั
นิจฉยัของตน้สงั

 ธนพริยิะ จาํกดั

ะเบียบที่เกี่ยว
อาสาทํากิจกร

ฏบิตั ิดงัน้ี 

หะ ขยนัหมัน่เ
ละบรษิทัฯ 

รษิทัฯ โดยเครง่

วยนโยบาย แล

กนัและกนั ไม่

หรอืเรื่องราวข
ษ์วจิารณ์ในลกั

นการปฏบิตัหิน้

ผลประโยชน์สว่

สมอภาค 

มื่อเรื่องที่รบัท

ด ีใหไ้ดใ้ชป้ระโ
าอนัสมควร 

ลประโยชน์กบั
การทํางาน ทัง้
และสายงานที
ดัแยง้ทางผลป
งักดัได ้กใ็หนํ้า

ด (มหาชน) 

วข้อง และ
รรมที่เป็น

เพียร และ

งครดั 

ละระเบยีบ

ม่ก่อให้เกิด

องผูอ้ื่นทัง้
กษณะที่จะ

น้าทีใ่นภาย

วนตน หรอื

ราบอาจมี

โยชน์อยา่ง

บบรษิทั ให้
น้ีใหแ้ต่ละ
ที่เกี่ยวขอ้ง
ประโยชน์ที่
าเรื่องเขา้สู่



 

ไ

ไ

ข

 

 

 

การกาํหนดโท

1) ตกัเตอื
2) ตกัเตอื
3) ตดัคา่จ้
4) พกังาน
5) เลกิจา้ง
6) ดาํเนิน

หมวดท่ี 4 กา

บรษิทัฯ กําหน
การเงนิ และส
ไดร้บัสารสนเท
เขา้ใจงา่ยและโ
ไมใ่หเ้กดิขอ้สบั

คณะกรรมการ
การเปิดเผยข้
ภาษาไทย แล
ประเทศไทย เ
การปรับปรุง
คณะกรรมการ

บรษิทัฯ จดัให้
หรอืผูถ้อืหุน้ ร
ดาํเนินงานเป็น
นกัวเิคราะหห์
ๆ ไดแ้ก่ การร
หลกัทรพัย์ แ
ภาษาไทยและ
ขอ้มูลที่อยู่บน
ประชาสมัพนัธ์

นอกจากน้ี บริ
ประกอบการที
มาตรฐานการบ
บทบาทและหน
บรษิทัฯ (แบบ
กรรมการและผู

ทษ 

นดว้ยวาจา 
นดว้ยหนงัสอื 
จา้ง 
น 
ง โดยไมจ่า่ยคา่
คดตีามกฎหมา

รเปิดเผยข้อมู

นดให้คณะกรร
สารสนเทศเรื่อง
ทศอย่างเท่าเที
โปรง่ใส โดยจะ
บัสนในขอ้เทจ็จ

รบรษิทัฯ มุง่มัน่
้อมูลและความ
ละภาษาองักฤ
เพื่อให้ผูถ้อืหุ้น
เปลี่ยนแปลงใ
รกาํกบัหลกัทรพั

ม้เีจา้หน้าทีฝ่า่
รวมถงึนักลงทุน
นประจาํ รวมทั ้
ลกัทรพัย ์บรษิั
รายงานต่อตลา
ละเว็บไซต์ขอ
ะภาษาองักฤษ
นเวบ็ไซต์จะมกี
ธ ์รายงานประจํ

รษิัทฯ ให้ควา
ทีแ่ทจ้รงิของบริ
บญัชซีึง่เป็นทีย่
น้าทีข่องคณะก
บ 56-2) และ
ผูบ้รหิารระดบัสู

ส

าชดเชยภายใต้
าย 

มลูและความโ

รมการบรษิทั 
งอื่นอยา่งครบถ
ทยีมกนัโดยสาร
ะตอ้งเปิดเผยส
จรงิ  

นทีจ่ะดแูลใหม้กี
มโปร่งใสอย่าง
ฤษ ผ่านช่องท
น และผู้ที่เกี่ยว
ให้สอดคล้องก
พัยแ์ละตลาดห

ยนกัลงทุนสมัพ
นสถาบนัและผู้
ัง้จะเผยแพรข่้

ษทัฯ จดัอนัดบั
ดหลกัทรพัยแ์ห
องบริษัทฯ บริ
ษ เพื่อใหผู้้ถอืห
การปรบัปรุงให
จาํปี โครงสรา้ง

มสําคญัต่อรา
รษิทัฯ โดยอยู่บ
ยอมรบัโดยทัว่ไ
กรรมการบรษิทั
ะแบบแสดงราย
สงูในรายงานป
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ตก้ฎหมายวา่ด้

โปร่งใส (Disc

มหีน้าที่ในการ
ถว้นและเพยีงพ
รสนเทศของบริ
สารสนเทศอย่า

การปฏบิตัติาม
งเคร่งครดั จดั
างเผยแพร่ทา
วขอ้งอื่นๆ ไดร้ ั
กับแนวทางที
หลกัทรพัยป์ระก

พนัธ ์(Investo
ผูถ้อืหุน้รายย่อ
อ้มลูขององคก์
ความน่าเชื่อถื
หง่ประเทศไทย
รษิัทฯ ยงัให้ค
หุน้ได้รบัข่าวสา
ห้ทนัสมยัอยู่เส
งบรษิทัฯ และผู้

ยงานทางการ
บนพืน้ฐานของ
ไป บรษิทัฯ จะ
ทัฯ และคณะก
ยการขอ้มูลปร
ประจาํปีของบรษิ
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ว้ยการคุม้ครอ

losure and T

รเปิดเผยขอ้มู
พอ เชื่อถอืได ้
รษิทัจะตอ้งจดั
างสมํ่าเสมอทัง้

มกฎหมาย ขอ้บ
ดให้มกีารเผยแ
างสื่อมวลชน 
รบัทราบขอ้มูล
ที่ตลาดหลักทร
กาศใชบ้งัคบั 

r Relations) 
ย บรษิทัฯ จะจ
กร ทัง้ขอ้มลูทา
อ และหน่วยงา
ย สาํนกังานคณ
วามสําคญัใน
ารเป็นประจํา 
สมอ ไม่ว่าจะเป
ผูบ้รหิาร โครงส

รเงนิ เพื่อให้แส
ขอ้มลูทางบญั
ะเปิดเผยขอ้มลู
กรรมการชุดยอ่
ระจําปี (แบบ 5
ษทั (และแบบแ

บรษิทั 

งแรงงาน 

ransparency

ลสารสนเทศ ท
และทนัเวลา เพ
ทาํขึน้อย่างรอ
งในดา้นบวกแล

บงัคบั และระเ
แพร่ข้อมูลในเ
สื่อเผยแพร่ขอ
ของบรษิทัฯ ไ
รัพย์แห่งประเ

เพื่อทาํหน้าทีต่ิ
จดัใหม้กีารประ
งการเงนิและข้
านรฐัทีเ่กี่ยวขอ้
ณะกรรมการกาํ
การเปิดเผยข้
โดยผ่านช่องท
ป็นวสิยัทศัน์ พ
สรา้งการถอืหุน้

สดงถึงสถานะ
ชทีีถู่กตอ้ง คร
เกีย่วกบักรรม
อยของบรษิทัฯ
56-1)   และจะเ
แสดงรายการข้
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y) 

ทัง้ที่เป็นสารส
พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ข
อบคอบ ชดัเจน
ละดา้นลบและร

บยีบทีเ่กีย่วขอ้
เว็บไซต์ของบ
องตลาดหลกัท
ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
เทศไทยและส

ตดิต่อสือ่สารกบั
ะชุมเพื่อวเิครา
ขอ้มลูทัว่ไปใหแ้
อ้ง ผ่านทางช่อ
ากบัหลกัทรพัย์
ข้อมูลอย่างสมํ่
ทางเวบ็ไซต์ขอ
พนัธกจิ งบกา
นและผูถ้อืหุน้รา

ะทางการเงนิแ
รบถว้น และเพี
มการแต่ละท่าน
 ในรายงานปร
เปิดเผยค่าตอบ
ขอ้มลูประจาํปี 

ด (มหาชน) 

สนเทศทาง
ของบรษิทั
น กะทดัรดั 
ระมดัระวงั

องเกีย่วกบั
รษิัทฯ ทัง้
ทรพัย์แห่ง
 และจะทํา
สํานักงาน

บนกัลงทุน
าะหผ์ลการ
แก่ผูถ้อืหุน้ 
องทางต่าง 
ยแ์ละตลาด
าเสมอทัง้
องบรษิทัฯ 
รเงนิ ข่าว
ายใหญ่ 

และผลการ
ยงพอตาม
น ตลอดจน
ระจําปีของ
บแทนของ
 



 

 

หมวดท่ี 5 คว

1. องคป์ระก

คณะกรรม

1. ตามข
กรรม
กรรม
หรอืไ

2. คณะ
อสิระ
เป็นไ

3. คณะ

4. คณะ
คณะ

5. คณะ

2. คณะกรร

นอกจากค
บรษิทัพจิ
องคป์ระก

1. ตอ้งป
เป็นผ

2. ใหค้ณ
คา่ตอ

โดยค
เหมา
ตอ้งร
และม
คา่ต
ประช

3. บทบาท ห

1. คณะ

ก)

วามรบัผิดชอบ

กอบคณะกรร

มการของบรษิทั

ขอ้บงัคบัของบ
มการไม่น้อยก
มการของบรษิั
ไมก่ไ็ด ้

ะกรรมการบรษิั
ะ โดยมกีรรมก
ไปตามทีต่ลาด

ะกรรมการบรษิั

ะกรรมการบรษิ
ะกรรมการบรษิั

ะกรรมการบรษิั

รมการสรรหา

คณะกรรมการต
ารณาจดัใหม้คี
กอบ ดงัต่อไปน้ี

ประกอบดว้ยก
ผูบ้รหิารโดยสว่
ณะกรรมการบ
อบแทน ขึน้เป็

คณะกรรมการ
าะสม เพือ่ใหป้
รายงานผลการ
มตทิีชุ่มใหค้ณะ
อบแทน  และใ
ชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย

หน้าท่ี และคว

กรรมการบรษิั

) การพจิารณ
วสิยัทศัน์ แ
เป็นตน้ 

ส

บของคณะกรร

รมการบริษทั 

ทั ตอ้งมอีงคป์ร

บรษิทัฯ คณะกร
กว่ากึ่งหน่ึงขอ
ทัจะตอ้งเป็นผู้

ษทัประกอบดว้ย
การอสิระอย่าง
หลกัทรพัยแ์หง่

ษทัเลอืกกรรมก

ษทัเลอืกบุคคล
ษทัจะเป็นกรรม

ษทัเลอืกบุคคลห

และพิจารณา

ตรวจสอบทีต่อ้
คณะกรรมการส
น้ี 

รรมการไมน้่อ
วนใหญ่   
รษิทัแต่งตัง้กร
นประธานคณะ

สรรหาและพจิา
ฏบิตัหิน้าทีต่า
รปฏบิตัหิน้าทีต่
ะกรรมการบรษิ
ใหร้ายงานผลก
ย 

วามรบัผิดชอบ

ษทั มหีน้าทีแ่ละ

ณาและให้ความ
และภารกจิ กล
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รมการ (Boar

ระกอบ ดงัต่อไ

รรมการของบริ
องจํานวนกรร
ผูม้คีุณสมบตัติา

ยกรรมการทีเ่ป็
งน้อย 1 ใน 3 แ
งประเทศไทยก

การคนหน่ึงจาก

ลหน่ึงทําหน้าที่
การหรอืไมก่ไ็ด

หน่ึงทาํหน้าทีเ่ล

ค่าตอบแทน 

องจดัใหม้ตีามข
สรรหาและพจิา

ยกวา่ 3 คน แล

รรมการอสิระที่
ะกรรมการสรร

ารณาคา่ตอบแ
มทีไ่ดร้บัมอบห
ต่อคณะกรรมก
ษทัทราบทุกครั ้
การปฏบิตัหิน้าท

บของคณะกร

ะความรบัผดิชอ

มเห็นชอบในเรื
ยุทธ์ เป้าหมา
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rd Responsib

ไปน้ี 

รษิทัตอ้งประกอ
รมการทัง้หมด
ามทีก่ฎหมายก

ป็นผูบ้รหิาร กร
และไม่น้อยกว่
กาํหนด 

กกรรมการทีไ่ม่

เีป็นเลขานุกา
ด ้

ลขานุการบรษิั

 

ขอ้กําหนดของ
ารณาคา่ตอบแท

ละควรประกอบ

เป็นสมาชกิขอ
หาและพจิารณ

แทน กาํหนดจาํ
หมายได ้แต่ตอ้
ารบรษิทัเป็นป
รัง้ทีม่กีารประชุ
ทีใ่นปีทีผ่า่นมา

รรมการ 

อบครอบคลุมเรื

รื่องที่สําคญัเกี
ยทางการเงนิ 

บรษิทั 

bilities) 

อบดว้ยกรรมก
ดต้องมีถิ่นที่อ
กําหนดและจะ

รรมการทีไ่มเ่ป็น
า 3 คน คุณส

เป็นผูบ้รหิารเป็

รคณะกรรมกา

ทั  

ตลาดหลกัทรพั
ทนเพื่อการกํา

บดว้ยกรรมการ

งคณะกรรมกา
ณาคา่ตอบแทน 

านวนครัง้ของก
องไมน้่อยกวา่ปี
ประจาํ โดยอาจ
ชมคณะกรรมกา
าในรายงานประ

รือ่งดงัต่อไปน้ี 

กี่ยวกบัการดํา
ความเสีย่ง แผ
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การไมน้่อยกวา่
ยู่ในราชอาณา
เป็นผูถ้อืหุน้ข

นผูบ้รหิาร และ
สมบตัขิองกรรม

ป็นประธานกรร

ารบรษิทั โดยเ

พยฯ์ แลว้ คณะ
กบัดแูลกจิการ

รอสิระและกรร

ารสรรหาและพิ
  

การประชุมไดต้
ปีละ 1 ครัง้ แล
จรายงานเรือ่งที
ารสรรหาและพิ
ะจาํปีของบรษิั

  

เนินงานของบ
ผนงาน และงบ

ด (มหาชน) 

 5 คนและ
าจกัรไทย 
องบรษิทัฯ 

ะกรรมการ
มการอสิระ

รมการ 

เลขานุการ

ะกรรมการ
รทีด่ ีโดยมี

มการทีไ่ม่

พจิารณา

ตามความ
ะมหีน้าที่
ทีส่าํคญั
พจิารณา
ษทั ในการ

บรษิทั เช่น 
บประมาณ 



 

 

 

 

 

ข)

ค)

ง) 

2. คณะ
ความ
2558
อยา่ง

3. คณะ
จรยิธ
และติ
กจิกา

4. คณะ
นโยบ
ขดัแ
เป็นส
กํากบั
รายก

5. คณะ
ควบ
สมํ่าเ
ถงึ ก
ระเบี
บรษิทั
ของร

6. คณะ
จดัตัง้
ความ
องคก์
สื่อสา
ความ

) การติดตาม
ประสทิธภิา

) การควบคุม
ดาํเนินการก

การดูแลให้
ต่อเน่ืองของ

กรรมการบรษิั
มเหน็ชอบนโย
8 คณะกรรมกา
งน้อยปีละ 1 คร

ะกรรมการบรษิ
ธรรมที่บรษิทัฯ
ตดิตามให้มกีา
ารของ 

กรรมการบรษิั
บายเรื่องความ
ยง้ของผลประโ
สาํคญั โดยผูม้ ี
บดูแลใหม้กีาร
การทีอ่าจมคีวา

ะกรรมการบรษิ
คุมภายในรวม
เสมอเพือ่ปกป้อ
การควบคุมทาง
ยีบที่เกี่ยวขอ้ง
ทัมคีวามมัน่ใจ
ระบบขอ้มลูและ

กรรมการบรษิั
ัง้คณะกรรมกา
มเสี่ยงต่าง ๆ 
กร รวมทัง้กําห
าร จดัฝึกอบร
มเสีย่ง กระบวน

ส

มและดูแลให้ฝ
พและประสทิธิ

มภายในและกา
กรณีมกีารชีเ้บา

้การดําเนินธุร
งผูบ้รหิาร (Suc

ษทัไดจ้ดัใหม้นีโ
บายดงักล่าวจ
ารบรษิทัทํากา
รัง้   

ษัทส่งเสรมิให้
ฯ ใช้ในการดํา
ารปฏบิตัติามจ

ษทัมหีน้าทีพ่จิา
มขดัแยง้ของผล
โยชน์อย่างชดั
สว่นไดเ้สยีจะต
รปฏบิตัติามขอ้
ามขดัแยง้ของผ

ษทัมหีน้าที่และ
มทัง้ดําเนินการ
องเงนิลงทุนขอ
งการเงนิ การดํ
ง และการบรหิ
จอย่างสมเหตุส
ะรายงานทางก

ษทัไดก้ําหนดน
ารบรหิารความ
ทัง้ที่เกดิจากป
หนดแนวทางใน
มสมัมนาเชงิป
นการบรหิารคว
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ฝ่ายจัดการดํา
ธผิล 

ารบรหิารความ
าะแส 

รกิจต่อเน่ืองใน
ccession Plan

โยบายการกําก
จากทีป่ระชุมก
ารทบทวนนโย

ห้กรรมการ ผู้บ
เนินธุรกจิ แล
จรรยาบรรณดงั

ารณาเรื่องความ
ลประโยชน์โดย
ดเจนและเป็นไ
ตอ้งไม่มสี่วนร่
อกําหนดเกี่ยวก
ผลประโยชน์ให้

ะความรบัผดิช
รทบทวนควา
องผูถ้อืหุน้และ
ดาํเนินงาน การ
หารความเสีย่ง
สมผล ทีจ่ะสาม
การเงนิมคีวามถ

นโยบายการบริ
มเสีย่ง เพื่อทํา
ปจัจยัภายนอก
นการบรหิารแล
ปฏิบตัิการแก่พ
วามเสีย่งของบ
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เนินงานตามน

มเสีย่ง รวมทัง้

นระยะยาว รว
n) 

กบัดแูลกจิการข
รรมการบรษิทั
บายและการป

บริหาร และพน
ะได้จดัทําจรร
งักล่าวอย่างจริ

มขดัแยง้ของผ
ยมแีนวทางการ
ปเพื่อผลประโ
วมในการตดัสิ
กบัขัน้ตอนการ
หถ้กูตอ้งครบถว้

ชอบโดยตรงใน
มมปีระสทิธภิา
ทรพัยส์นิของบ
รกาํกบัดแูลการ
 ระบบการคว
มารถบรรลุวตัถ
ถกูตอ้งเชื่อถอื 

หารความเสีย่ง
หน้าที่ในการจ
กและจากการบ
ละจดัการความ
พนักงาน ให้ตร
บรษิทัฯ  

บรษิทั 

นโยบายและแ

กลไกในการรั

วมทัง้แผนการ

ของบรษิทัเป็น
ทครัง้ที่ 1/2558
ปฏบิตัติามนโย

นักงานทุกคน
ยาบรรณธุรกจิ
รงิจงัไดจ้ดัใหม้ี

ลประโยชน์อย่
รพจิารณาการ
ยชน์ของบรษิทั
สนิใจ และคณะ
รดําเนินการแล
วน 

นการจดัให้มแี
าพของระบบก
บรษิทั การควบ
รปฏบิตังิานใหเ้
บคุมภายในทีบ่
ถุประสงคแ์ละเป
 

งทัว่ทัง้องคก์รขึ
จดัทํานโยบาย
บรหิารงาน แล
มเสีย่งใหอ้ยูใ่น
ระหนักถงึควา
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แผนที่กําหนด

รบัเรื่องรอ้งเรยี

รพฒันาพนักง

นลายลกัษณ์อกั
8 ณ วนัที่ 26 
ยบายดงักล่าวเ

นเข้าใจถึงมาต
จที่เป็นลายลกั
มนีโยบายการก

ยา่งรอบคอบแล
รทํารายการทีอ่
ทัฯ และผูถ้อืหุ้
ะกรรมการบรษิั
ละการเปิดเผย

และรกัษาไวซ้ึ่ง
การควบคุมภา
บคุมภายในจะ
เป็นไปตามกฎ
บรษิทัจดัไว ้เพ
ป้าหมายทีว่าง

ขึน้อยา่งเป็นระ
ย วางระบบ แล
ละการปฏบิตังิ
นระดบัทีย่อมรบั
ามสําคญัของก

ด (มหาชน) 

ไว้อย่างมี

ยนและการ

งาน ความ

กษรและให้
มกราคม 
ป็นประจํา

รฐานด้าน
ษณ์อกัษร 
กํากบัดูแล

ละไดจ้ดัทาํ
อาจมคีวาม
หุน้โดยรวม
ษทัมหีน้าที่
ขอ้มูลของ

งระบบการ
ายในอย่าง
ครอบคลุม
หมายและ
พื่อช่วยให้
งไวใ้นเรื่อง

ะบบ โดย
ละประเมนิ
านภายใน
บได ้มกีาร
การบรหิาร



 

 

4. การประช

บรษิทักาํห

1. คณะ
ทุก 3
ควรเ
เป็นก
ประจ
ล่วงห
ทราบ
รวบร
ล่วงห
ของค
เป็นร
ประช
จดัเก็

2. กรรม

3. การอ
ในกร
อยา่ง
ประช

5. ค่าตอบแ

คณะกรรม
บุคคลที่เ
หลกัเกณฑ

1. พจิาร
โดยท
ของบ
งานต
ผลสาํ

2. ทบท
ดําเนิ
ประ
ประส

3. พิจา
ระดบั

ชมุคณะกรรม

หนดหลกัเกณฑ

ะกรรมการบรษิ
3 เดอืน ในการ
เขา้ประชุมทุกค
การล่วงหน้า บ
จําปี ซึ่งในการ
หน้า เลขานุกา
บถงึ วนัเวลาส
รวมเอกสารป
หน้า และเอกส
คณะกรรมการ
รายงานการปร
ชุมเสรจ็สิ้น เพื
กบ็ทีด่ ีสะดวกต

มการบรษิทัทีม่ ี

ออกเสยีงในทีป่
รณีที่คะแนนเสี
งไรกต็าม ความ
ชุม 

แทน 

มการบรษิทัมมี
เหมาะสมเพื่อ
ฑก์ารจา่ยคา่ต

รณาหลกัเกณฑ
ทบทวนความเ
บรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่
ตามทีค่าดหวงั
าเรจ็ 

ทวนรูปแบบกา
นินงาน และค
กอบการและข
สบการณ์ของก

รณาเกณฑ์กา
บสงูตามทีไ่ดร้บั

ส

มการบริษทั 

ฑก์ารประชุมค

ษทัต้องจดัใหม้ี
รประชุมกรรมก
ครัง้ นอกเหนือ
บรษิทัฯ ตอ้งรา
รประชุมคณะก
ารคณะกรรมก
สถานทีแ่ละวาร
ระกอบการปร

สารดงักล่าวตอ้ง
ร เลขานุการค
ระชุมซึง่ตอ้งมเี
พื่อเสนอให้ประ
ต่อการคน้หาแล

มสีว่นไดเ้สยีในเ

ประชุมคณะกร
สยีงเท่ากนัใหป้
มเหน็ของกรรม

มตแิต่งตัง้คณะก
ดํารงตําแหน่
อบแทนกรรมก

ฑก์ารจา่ยคา่ตอ
เหมาะสมของเ
ในอุตสาหกรรม
ง ใหม้คีวามเป็น

ารจ่ายค่าตอบแ
ค่าเบี้ยประชุม
ขนาดของธุรกิ
กรรมการและผูบ้

ารประเมินผล
บมอบหมายจา
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คณะกรรมการบ

มกีารประชุมเพื
การตอ้งแสดงค
อจากมเีหตุสุดวิ
ายงานจํานวนค
กรรมการแต่ล
การจะต้องจดัส
ระการประชุม โ
ระชุมจากกรร
งใหข้อ้มลูทีเ่พี
ณะกรรมการจ
เน้ือหาสาระคร
ะธานคณะกรร
ละรกัษาความล

เรือ่งใด ไมม่สีทิ

รรมการบรษิทัใ
้ประธานในที่ป
มการบรษิทัฯ ค

กรรมการสรรห
นงกรรมการแล
การและผูบ้รหิา

อบแทนของกร
กณฑท์ีใ่ชอ้ยูใ่
มเดยีวกบับรษิั
นธรรม และเป็

แทนทุกประเภ
ม โดยคํานึงถึ
กิจของบริษัท
บ้รหิารระดบัสงู

ลงานกรรมการ
ากคณะกรรมกา
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บรษิทั ดงัน้ี 

พื่อรบัทราบผลก
ความเหน็ และ
วสิยั ซึ่งตอ้งแจ
ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมป
ละครัง้ เพื่อให้
ส่งหนังสอืเชญิ
โดยจดัสง่เป็นก
รมการ และฝ่า
ยงพอต่อการตั
จะต้องเป็นผู้บนั
รบถว้น และเสร็
รมการบรษิทัฯ
ลบัไดด้ ี

ทธอิอกเสยีงลง

ใหถ้อืเอาความ
ประชุมออกเสยี
คนอื่นๆ ทีม่ไิด้

หาและกาํหนดค
ละผู้บริหารระ
ารระดบัสงู ดงันี

รรมการและผูบ้
นปจัจุบนั เปรี
ษทั และกําหนด
ปนการตอบแทน

ภท เช่นค่าตอบ
ถึงแนวปฏิบัติ
 และความรบั
งทีบ่รษิทัตอ้งก

รผู้จดัการ กร
ารบรษิทั 

บรษิทั 

การดําเนินงาน
ะใชดุ้ลยพนิิจอ
จง้ต่อเลขานุกา
ประชุมของคณ
้คณะกรรมกา

ญประชุมแก่กร
การล่วงหน้าอย
ยจดัการ เพื่อ
ตดัสนิใจและใช้
นทกึประเดน็ใ
รจ็สมบรณ์ูภาย
 ลงนาม และจ

งมตใินเรือ่งนัน้ 

เหน็ทีเ่ป็นสว่น
ยงเพิม่ขึ้นอีกห
ล้งมตเิหน็ดว้ย

คา่ตอบแทนเพื่
ะดับสูง รวมทั ้
น้ี 

รหิารระดบัสงู 
ยบเทยีบกบัขอ้
ดหลกัเกณฑใ์ห
นบุคคลทีช่่วยใ

บแทนประจํา 
ติที่ อุตสาหกร
บผิดชอบ ควา
การ  

รมการบริหาร

 ธนพริยิะ จาํกดั

นของบรษิทัฯ 
อย่างเป็นอสิระ 
ารคณะกรรมก

ณะกรรมการไวใ้
รทุกท่านทรา
รรมการทุกท่าน
ยา่งน้อย 7 วนั 
อจดัส่งให้คณะ
ชดุ้ลยพนิิจอย่าง
ในการประชุม 
ยใน  15 วนั นั
จะต้องจดัให้มี

 

นเสยีงขา้งมาก
หน่ึงเสยีงเป็นเ
ยใหร้ะบุไวใ้นรา

พื่อทาํหน้าทีใ่นก
ทัง้พิจารณารูป

 เพื่อใหม้คีวาม
อมลูการจ่ายค่า
หเ้หมาะสมเพื่อ
ใหง้านของบรษิ

ค่าตอบแทนต
รรมเดียวกันใ
ามรู้ ความสา

รสายงาน แล

ด (มหาชน) 

อย่างน้อย
 กรรมการ
ารบรษิทัฯ
ในรายงาน
บเป็นการ
น  เพื่อให้
 และเป็นผู้
ะกรรมการ
งเป็นอสิระ
เพื่อจดัทํา
ับตัง้แต่วนั
รีะบบการ

เป็นสาํคญั 
สยีงชี้ขาด 
ายงานการ

การสรรหา
ปแบบและ

มเหมาะสม 
าตอบแทน
อใหเ้กดิผล
ษทัประสบ

ามผลการ
ช้อยู่  ผล
มารถและ

ะผู้บริหาร
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โ
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4. กาํห
ระดบั
ค่าต
กรรม

5. พจิาร
และพ
พนัก
บุคล

6. การพฒัน

เพื่อเพิม่ป
บรษิทัฯ แ
แลกเปลีย่
จะเป็นหล
หน่วยงาน
กรรมการ
ของบรษิั
Program 
ทัง้น้ี เพือ่

โครงสร้างกรร

โครงสรา้งคณ
ชุด ไดแ้ก่ คณ
คณะกรรมการ
2558 ไดม้มีตอิ

คณะกรรมกา

ขอบเขตอาํน

คณะกรรมการ

1. ปฏบิตัิ
หุน้  

2. พจิารณ
มหาชน
และ/ห ื
นอกจา

3. พจิารณ
อาํนาจ

นดคา่ตอบแทน
บสูง ตามหลกั
อบแทนของก
มการ ใหค้ณะก

รณาความเหม
พนักงาน โดย
กงานปฏิบตัิห
ากรทีม่คีุณภาพ

นากรรมการแ

ประสทิธภิาพใน
และผูบ้รหิารระ
ยนความคดิเหน็
ลกัสูตรที่จดัโด
นกํากบัดูแลขอ
รบรษิทัไทยทีส่าํ
ทัจดทะเบยีนต
 (DCP), Dire
นําความรูแ้ละป

รมการของบริ

ะกรรมการของ
ะกรรมการตรว
รบรหิารความเ
อนุมตักิาํหนดข

ารบริษทั 

าจหน้าท่ีของ

รบรษิทั มขีอบเ

หน้าทีใ่หเ้ป็นไ

ณาอนุมตัิแต่งต
น พ.ศ. 2535 
รอืระเบยีบที่เกี
ากการออกตาม

ณาแต่งตัง้คณะ
จหน้าทีแ่ละควา

ส

นประจาํปีของก
กเกณฑ์การจ่า
กรรมการผู้จ ัด
กรรมการบรษิทั

มาะสมและใหค้
ยยดึหลกัให้เกิ
น้าที่เพื่อให้เกิ
พไดอ้ยา่งแทจ้ ิ

และผูบ้ริหาร 

นการปฏบิตังิา
ะดบัสงูเขา้รว่ม
นกบัคณะกรรม
ดยหน่วยงานท
องรฐั หรอืองค์
านกังานคณะก
ต้องผ่านการอ
ctors Accredi
ประสบการณ์ม

ริษทัฯ  

งบรษิทัฯ ประก
วจสอบ คณะกร
สีย่ง ทัง้น้ี ทีป่
ขอบเขตอาํนาจ

คณะกรรมกา

เขตอาํนาจหน้า

ไปตามกฎหมา

ตัง้บุคคลที่มคีุณ
และกฎหมาย
กี่ยวขอ้งกบัตํา
มวาระ  

ะกรรมการบรหิ
ามรบัผดิชอบข
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กรรมการ กรรม
ายได้พจิารณา
ดการ กรรมกา
ทนําเสนอใหท้ีป่

ความเหน็ชอบ 
ดความเป็นธร
กิดการสร้างมู
รงิ   

านของคณะกร
สมัมนาหลกัสตู
มการบรษิทัฯ 
ที่ดูแลการฝึกอ
์กรอสิระ เช่น 
กรรมการกาํกบั
บรมอย่างน้อย
itation Progra
มาพฒันาบรษิทั

กอบดว้ย คณะ
รรมการสรรหา
ประชุมคณะกรร
จหน้าที ่ดงัน้ี 

ารบริษทั  

าทีแ่ละความรบั

ย วตัถุประสงค

ณสมบตัิและไ
ว่าด้วยหลกัท
าแหน่งกรรมก

หาร โดยเลอืก
องกรรมการบริ
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มการผูจ้ดัการ 
ไว้ และนําเสน
ารบริหารสาย
ประชุมผูถ้อืหุน้

ในกรณีทีม่กีาร
รรมต่อผู้ถือหุ้น
ลค่าเพิ่มให้ผู้ถื

รรมการชุดต่าง
ตรทีเ่ป็นประโย
และผูบ้รหิารระ
อบรมพนักงา
หลกัสตูรกรรม
บหลกัทรพัยแ์ล
ยหน่ึงหลกัสูตร
am (DAP) แล
ทฯ ต่อไป 

ะกรรมการบรษิ
าและกําหนดคา่
รมการบรษิทัฯ

บผดิชอบดงัน้ี 

ค ์ขอ้บงัคบัขอ

ม่มลีกัษณะต้อ
รพัย์และตลาด
าร ในกรณีที่ตํ

กจากกรรมการ
รหิาร  

บรษิทั 

กรรมการบรหิ
นอต่อคณะกรร
งาน และผู้บริ

นอนุมตั ิ

รเสนอขายหลกั
น และสร้างแร
ถือหุ้นในระยะ

ๆ บรษิทัฯ สนั
ยชน์ต่อการปฏิ
ะดบัสงูขององค
นของบริษัทฯ
มการบรษิทัขอ
ะตลาดหลกัทรั
ร ซึ่งได้แก่ Dir
ะ Audit Comm

ษทั และคณะก
าตอบแทน คณ
 ครัง้ที ่1/2558

งบรษิทั ตลอด

องห้ามตามที่กํ
ดหลกัทรพัย์ ร
ตําแหน่งกรรมก

รของบรษิทั พ

 ธนพริยิะ จาํกดั

หารสายงาน แล
รมการบรษิัทเ
ริหารระดับสูง

กัทรพัยใ์หมใ่ห
รงจูงใจให้กรร
ะยาวและสามา

นับสนุนใหค้ณะ
ฏบิตัหิน้าที ่รวม
คก์รต่างๆ อยูเ่
ฯ และหลกัสูตร
งสมาคมส่งเสริ
รพัย ์กาํหนดให
rectors Ce
mittee Progra

กรรมการชุดย่อ
ณะกรรมการบริ
8 เมื่อวนัที ่26

ดจนมตขิองทีป่

กําหนดใน พ.ร
รวมถึงประกาศ
การว่างลงเพร

พรอ้มทัง้กําหน

ด (มหาชน) 

ละผูบ้รหิาร
เพื่ออนุมตัิ
 ส่วนของ

หก้รรมการ
รมการและ
ารถรกัษา

ะกรรมการ
มทัง้พบปะ
เสมอไม่ว่า
รที่จดัโดย
รมิสถาบนั
หก้รรมการ
ertification 
am (ACP) 

อยทัง้สิน้ 3 
รหิาร  และ
6 มกราคม 

ระชุมผูถ้อื

ร.บ.บรษิทั
ศขอ้บงัคบั 
ราะเหตุอื่น

ดขอบเขต


