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สารบญั เรื�อง  หน้า 
 ส่วนที� 1 บททั�วไป  1-3 

1) วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและกลยทุธ์องคก์ร    
2) หลกัการและเหตุผล  ความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี หลกัปฎิบติัเกี�ยวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ของ SANKO ส่วนที� 2 นโยบายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี    4-15 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2) การปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
3) บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
1. หลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ SANKO 
2. การสรรหาและแต่งตั0งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
3. ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ 
4. การประชุมคณะกรรมการ และการไดรั้บเอกสารขอ้มูลต่างๆ 
5. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
6. การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและความโปร่งใส 
7. บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่วนที� 3 จรรยาบรรณ  16 ส่วนที� 4 กฎบตัรของการตรวจสอบภายใน  17-20 
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ส่วนที� 1 บททั�วไป 
 วสัิยทัศน์ 
 บริษทั ซังโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) มุ่งมั�นสู่ความเป็นผูน้ําในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นที�ยอมรับในระดับสากลรวมทั� งร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จนสามารถ                สร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื� องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้เ ป็นที�ยอมรับในด้านคุณภาพ และบริการ                   จากลูกคา้อยา่งย ั�งยนื 

 พนัธกจิ 
 

1. สร้างความเป็นเลิศในทุกๆดา้น 
2. นาํเทคโนโลยใีหม่ นวตักรรมใหม่มาใชใ้นเรื�องการออกแบบ การพฒันากระบวนการผลิต 
3. นาํศกัยภาพและความสามารถของพนกังานในองค์กรร่วมสร้างเครื�องหมายการคา้ให้ไดภ้ายในปี 

2562 
 
 

        ค่านิยม 
 

• การคิดเชิงนวตักรรม 
• การทาํงานเชิงรุก 
• ความมุ่งมั�นสู่ความสาํเร็จ 
• มีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร 
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กลยุทธ์องค์กร 
 
• ดา้นคุณภาพ บริษทัฯสามารถผลิตชิ�นส่วนไดต้ามมาตรฐานคุณภาพที�ผูผ้ลิตชิ�นส่วนลาํดบัที� 1 หรือผูผ้ลิตยานยนตย์อมรับ อีกทั�งบริษทัฯยงัไดรั้บการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 เพื�อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว 
• ดา้นความรู้และเทคโนโลยี บริษทัฯมีความเชี�ยวชาญในการออกแบบแม่พิมพ ์ ซึ� งเป็นKnow-How     ที�ไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั�งยงัมีการพฒันากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื�อง เพื�อให ้   บริษทัฯสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการที�ลูกคา้ยอมรับ 
• ด้านการผลิต การออกแบบสายการผลิตให้สามารถปรับเปลี�ยนชิ�นงานที�ผลิตได้อย่างรวดเร็ว        ไม่ยุ่งยาก ทาํให้บริษทัฯสามารถผลิตชิ�นงานรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายอุตสาหกรรม              ซึ� งสะทอ้นถึงการเติบโตอยา่งต่อเนื�องของรายไดข้องบริษทัฯ 
• ดา้นการตลาด ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ เพื�อลดความเสี�ยงดา้นปัจจยัเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ� งเป็นการเพิ�มความต้องการของลูกค้าในกลุ่มที�กวา้งขึ� น ประกอบกับการขยายฐานลูกค้าภายในประเทศสู่กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจอื�นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้นกลุ่มลูกคา้      ที�ใชว้ธีิการผลิตที�บริษทัฯมีความชาํนาญในการใหบ้ริการ 
• ดา้นผลิตภณัฑ์ เพิ�มสายการผลิต โดยเพิ�มผลิตภณัฑ์โดยวิธีการหล่อแบบใหม่ คือการหล่อแบบ 

Gravity เพื�อความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และลดขอ้จาํกดัในการผลิตเพื�อสามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายมากขึ�น การเพิ�มเครื� องจกัรในกระบวนการผลิต          ซึ� งบริษทัฯมีความเชี�ยวชาญในการผลิตนั�น จึงเป็นการสร้างความครบวงจรในการให้บริการแก่ลูกคา้ 
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หลกัการและเหตุผล 
 บริษทัฯ ซังโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีขององคก์ร เพื�อใหอ้งคก์รมีระบบการบริหารจดัการที�มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้   ซึ� งถือเป็นการช่วยสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูที้�มีส่วนไดเ้สีย จึงไดจ้ดัทาํ “คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี” ขึ�นเพื�อเป็นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ         ได้รับทราบและนาํไปปฎิบติัเพื�อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั�งคาํนึงถึง   ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 
 ความสําคัญของการกาํกบัดูแลกจิการที#ดี 
 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที� ดี โปร่งใส มีมาตรฐานที�ชดัเจน ซึ� งจะช่วยให้บริษทัฯ มีศกัยภาพในการแข่ งขัน  ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทา งผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�น สร้างความเชื�อมั�นให้กบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น และมีส่วนในการเพิ�มมูลค่าหุ้นให้กับบริษัทฯ ตลอดถึง         เป็นเครื�องมือในการวดัผลการดาํเนินงานและตรวจสอบการทาํงานต่างๆ เพื�อปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานให ้  มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 
 หลกัปฎบิัติเกี#ยวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที#ดี ของ SANKO 
 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ถือเป็นวินยัอย่างหนึ�ง ซึ� งบุคคลากรทุกระดบัตอ้งทาํความเขา้ใจ ยึดมั�นและปฎิบติัใหถู้กตอ้ง ซึ� งหากพบวา่มีการละเมิดต่อหลกัการต่างๆนี�  และผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรมซึ� งปรากฎวา่เป็นความจริง บริษทัฯจะมีการพิจารณาลงโทษทางวนิยัและ หรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ ควรได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�นตามความเหมาะสม บริษทัฯคาดหมายให้บุคคลากรรายงานโดยสุจริตถึงการปฎิบติัที�ขดัหรือสงสัยว่าจะขดัต่อหลกัการต่างๆต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยบริษทัฯจะถือเป็นขอ้มูลความลบั ทั�งนี� ให้ถือเป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชา เพื�อให้ปฎิบติัตามหลกัการและจรรยาบรรณที�กาํหนดไว ้



 

         Sanko Diecasting (Thailand) Plc.                                  คู่มือการกาํกับดูแลกิจการที�ดี                                    

 4 

ส่วนที� 2 นโยบายและหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที#ดี 
 บริษทัฯตระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื�อว่า   การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ� งช่วย สร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะนาํไปสู่   การเพิ�มมูลค่าและการเติบโตของบริษทัฯในระยะยาวอย่างย ั�งยืน บริษทัฯได้ดาํเนินการอย่างต่อเนื�องในการส่งเสริมให้มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยมุ่งหวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ พฒันาระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางที�เป็นมาตรฐานสากล โดยนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีซึ� งกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มากําหนดเป็นนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ และกําหนดให้มีการติดตามเพื�อปรับปรุงนโยบายดงักล่าว      ให้สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคต เพื�อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบติัซึ� งครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัต่อไปนี�  

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขั�นพื�นฐานของ ผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซื�อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษทัฯ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื�อใชสิ้ทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั�งผูส้อบบญัชี และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 
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บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงนกัลงทุนสถาบนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯคดัเลือกสถานที�จดัการประชุมซึ� งมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอเพื�อให ้     ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก บริษทัฯมีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที� และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ตอ้งตดัสินใจในที�ประชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใช้ในการประชุม รวมถึงขั�นตอนการออกเสียงลงมติ บริษทัฯมีการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ที� และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั�งคาํถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ได ้รวมทั�งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวนัประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุม 
 
2. การปฎบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 บริษทัฯมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ทั�งผูถื้อหุ้นที�เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นต่างชาติ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั�นใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดดู้แลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งเหมาะสม ดว้ยเชื�อวา่เป็นปัจจยัสําคญัต่อความมั�นใจในการลงทุนกบับริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ที�กาํกบัดูแลให้ ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั�นพื�นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดักระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะที�สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น      ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ประชุม     ดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้ คณะกรรมการบริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบติั  
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมั�นใจวา่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยดี โดยได้กาํหนดเป็นแนวทางที�ตอ้งปฏิบติัเพื�อตอบสนองความต้องการของผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจนใน “ขอ้พึงปฏิบติัและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั�งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผูป้ฏิบติังาน ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน และถือเป็นภาระหนา้ที�ที�สาํคญัของทุกคน 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทัฯใหค้วามสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทั�งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที�มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที�เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ          เท่าเทียมกนัและน่าเชื�อถือ  ดว้ยบริษทัฯ เชื�อวา่คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื�องที�ผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสําคญั คณะกรรมการบริษทัฯ จึงดูแลเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่า ขอ้มูลที�แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที�เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลเกี�ยวกบัคุณภาพ  ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ทั�งนี� รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ที�ต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทัฯ มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อประโยชน์สูงสุด           ของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นโดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการที�ชดัเจน และดูแลให้บริษทัฯ มีระบบงานที�ให้ความเชื�อมั�นไดว้า่กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ไดด้าํเนินไปในลกัษณะที�ถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการที�มีคุณสมบติัหลากหลาย ทั�งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นที�เป็นประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั�งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที� เพื�อเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ มีคณะกรรมการที�เขม้แขง็ 
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กระบวนการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ เพื�อให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั�ง เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู ้ถือหุ้นที� มีอ ํานาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั�นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื�อให้การปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัฯ จึงจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทาํหนา้ที�ช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติัหนา้ที�กาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื�อส่งเสริมใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี กรรมการบริษทัฯ ทุกคนมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมที�จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา กรรมการบริษทัฯ มีการปฏิบติัหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต ระมัดระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน โดยไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งและครบถว้น 
 

 หลกัการกาํกบัดูแลกจิการที#ดี 
 
1. หลกัสําคัญในการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีของ SANKO 

 การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี หมายถึง การจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภายในองค์กร เพื�อเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซึ� งการจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการดงักล่าว จะตอ้งสะทอ้นถึงหลกัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยคณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูค้วบคุมกาํหนดนโยบายและปฏิบติังานดว้ยความสุจริตและระมดัระวงั โดยมอบหมายใหผู้บ้ริหารเป็นตวัแทนปฏิบติังานตามนโยบายดว้ยทกัษะความสุจริตและระมดัระวงัดว้ยเช่นกนั 
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2. การสรรหาและแต่งตั0งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการคดัเลือกบุคคลที�จะเขา้ดาํรงตาํแหน่ง เป็นกรรมการของบริษทัฯไม่ไดผ้่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ซึ� งจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�ยงัพิจารณาคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒิที�มีพื�นฐานและความเชี�ยวชาญจากหลากหลายดา้นซึ� งจะส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในการให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นในเรื�องต่างๆ ในมุมมองของผูที้�มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์

กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ จากนั�นจึงนาํรายชื�อเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาแต่งตั�ง  ในการเลือกตั�งคณะกรรมการของบริษทัฯ จะกระทาํโดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี�  
(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
(ข) ในการเลือกตั�งกรรมการบริษทัฯ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่          ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัแลว้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่      ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชสิ้ทธิตามคะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตามขอ้ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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(ค) บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั�งในครั� งนั�นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด นอกจากนี�  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� งให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจาํนวนไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัสัดส่วน 1 ใน 3กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง    ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั�นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลือก    เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
 กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัฯมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทนและตอ้งไดรั้บมติของคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดของบริษทัฯ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  คํานิยาม “กรรมการอสิระ” กรรมการอิสระ” คือบุคคลที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งใดๆทั�งสิ�นกบัการบริหารงานบริษทัฯ และ/หรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นบุคลที�มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมทั�งญาติสนิทของบุคคลเหล่านั�น และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1. เป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัไม่ขดัต่อกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั�งกฎหมายต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง 2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯใหญ่ บริษทัฯยอ่ย บริษทัฯร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
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3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯใหญ่ บริษทัฯยอ่ย บริษทัฯร่วม บริษทัฯยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ      นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 4. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัฯยอ่ย 
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือนิติบุคคลที�อาจมี   ความขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�ง   ไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือนิติบุคคลที�อาจมี           ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ   ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  หรือ     นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ รวมทั�งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว              ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 8. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั� งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯผูถื้อหุ้นรายใหญ่      หรือผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
10.ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของผูข้อนุญาตหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ� งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง         ทั�งหมดของบริษทัฯอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของ        ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย     
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11. กรรมการอิสระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยทนัทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆที�อาจจะทาํให้ตนตอ้งขาดคุณสมบติัความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระภายหลงัไดรั้บการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้นแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้    โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้
 
 

3. ขอบเขตอาํนาจหน้าที#ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  อาํนาจ หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯที�สาํคญัโดยสรุปตามมติที�ประชุมวิสามญั ผูถื้อหุน้ ครั� งที� 2/2552 เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2552 1) จดัการบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความสุจริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2) มีอาํนาจแต่งตั�งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวนหนึ� งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื�อดาํเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งไดเ้พื�อปฏิบติังานตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯรวมทั�งมีอาํนาจแต่งตั�งประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และคณะกรรมการอื�นๆตามความเหมาะสม 3) กาํหนดเป้าหมาย แนวทางนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการฝ่ายบริหารหรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษทัฯไดใ้หไ้ว ้
4) พิจารณาทบทวนและอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทุน   ขนาดใหญ่ของบริษทัฯที�เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
5) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื�อง 
6) พิจารณาและอนุมติักิจการอื�นๆ ที�สําคญัอนัเกี�ยวกบับริษทัฯ หรือที�เห็นสมควรจะดาํเนินการนั�นๆ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ  เวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  จะกระทาํไดก้็ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั�งนี�  เรื� องที�กรรมการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย           ใหก้รรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น (ก) เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
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(ข) การทํารายการที�กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที�กฎหมาย  หรือข้อกําหนดของ                 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เรื�องต่อไปนี� จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม และจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน     เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั (ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัฯอื�นหรือบริษทัฯเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯทั�งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั    การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�น โดยมีวตัถุประสงค ์     จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอื�นใดที�กาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์ และ/หรือ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและที�ประชุม    ผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ          ภายใน (internal audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของ     ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั�งเขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปี ละ 1 ครั� ง 
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5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั�งนี�  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ             เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซึ� งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี�  
• ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
• ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
• ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด        ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
• ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�           ตามกฏบตัร (charter) 
• รายการอื�นที� เ ห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที� และ                ความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบติัหน้าที�ตามวรรคหนึ� ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ    บริษทัฯโดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัฯยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯต่อบุคคลภายนอก 
 

4. การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 
 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอ และจดัเวลาให้เพียงพอ สําหรับการอภิปรายในวาระการประชุมที�สําคัญต่างๆ โดยฝ่ายบริหารต้องจัดเตรียมข้อมูล                ที�เหมาะสม ทันเวลา และตรงประเด็นให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุม โดยให้คณะกรรมการมีเวลา       เพียงพอที�จะศึกษา พิจารณาและตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเรื�องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ 
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5. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

 จดัให้มีแนวทางปฏิบติังานที�เกี�ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื�อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานได้ทราบถึงมาตรฐาน และเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซึ� งฝ่ายบริหารควรให้การสนับสนุน          และ แจง้ให้พนกังานทราบอยา่งทั�วถึงโดยมีหลกัจรรยาบรรณการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ดงันี�  
• คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของบริษทัฯ วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตอ้งบริหารงานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร และพนกังาน ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
• ผูบ้ริหาร ควรปฏิบติัหน้าที�ให้ได้ผลสมความคาดหวงัของคณะกรรมการซึ� งการปฏิบติัหน้าที�       ยอ่มส่งผลกระทบไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายกลุ่มไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ประชาชน คู่คา้และเจา้หนี�  คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม 
•  พนกังานควรปฏิบติัหนา้ที� ตามแนวทางที�ไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายบริหารอยา่งเตม็ความสามารถ 

 
6. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

 
1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ที�ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั�งที�เป็นสารสนเทศทางการเงินและที�ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอเชื�อถือได ้ และทนัเวลา เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ   บริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนัตามที�กาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ 
2) สารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํขึ�นอย่างรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส        ดว้ยภาษาที�กระชบั เขา้ใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัอย่างสมํ�าเสมอทั�งดา้นบวกและ    ดา้นลบ 
3) มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ ทาํหนา้ที�ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ให้กบันกัลงทุน พนักงาน ผูที้�เกี�ยวข้องและสาธารณชนทั�วไป และมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ทาํหน้าที�            เป็นตวัแทนบริษทัฯ ในการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ สถาบนัทางการเงินและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์
4) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าที�ในการเสนอรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของบริษทัฯ โดยสรุปในลกัษณะที�เขา้ใจไดง่้ายไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
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5) คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการทาํงบดุล บญัชีกาํไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบญัชี   ของผูส้อบบญัชี พร้อมทั�งรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติั 
6) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 
7. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 
1) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรให้ความสําคญัในการรักษาสมดุลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยการกาํหนดกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัฯ อย่างครบถ้วน และกาํกบัดูแลให้มีช่องทาง         การสื�อสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสม 
2) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรรายงานขอ้มูลที�แสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย    เป็นอยา่งดีในการตดัสินใจดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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หมายเหตุ : ข้อมูลจรรยาบรรณพจิารณาได้จาก คู่มือจริยธรรมทางธุรกจิ และข้อพงึปฎบิัติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที� 3 จรรยาบรรณ 
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ส่วนที� 4 กฎบัตรของการตรวจสอบภายใน 
  กฎบตัรนี�จดัทาํขี�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อกาํหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน หนา้ที�ความรับผิดชอบอาํนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดาํเนินการและปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ทั�งนี� เพื�อ    ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกกระดบัของบริษทัฯมีความเขา้ใจโดยสรุปเกี�ยวกบัการตรงจสอบภายใน ดงันี�  

 ภารกจิ (MISSION) 
 การตรวจสอบภายใน มีภารกิจในการให้คาํปรึกษา (Consulting) และการให้คาํเชื�อมั�น (Assurance) อย่างเป็นอิสระและเที�ยงธรรม เพื�อเพิ�มมูลค่าขององค์กร และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ     การตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยให้บริษทัฯบรรลุวตัถุประสงค์ที�วางไว ้ดว้ยการประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี�ยง (Risk Management) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษทัฯโดยใช้วิธีการ           อยา่งเป็นระบบและมีแบบแผน 

 โครงสร้างการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในของบริษทัฯจะใช้วิธีว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal 
Auditor) จากภายนอกมาทาํหนา้ที�ตรวจสอบภายในให้บริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก   ผูต้รวจสอบภายในใหเ้ป็นอิสระ อนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม โดยให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในมีขอบเขตการปฏิบติังาน (Scope of Work) เพื�อให้แน่ใจว่าระบบการบริหาร    ความเสี�ยง ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขึ�นอยา่งพอเพียง และมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคที์�วางไวใ้นเรื�องดงันี�  
- มีการระบุปัจจยัเสี�ยง ประเมินความเสี�ยง และบริหารความเสี�ยงไวอ้ยา่งเหมาะสม 
- ข้อมูลทางด้านการเงิน การบริหารและการดําเนินงานได้จัดทําขึ� นอย่างถูกต้อง เชื� อถือได ้           และทนัเวลา 
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- การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ และกฎหมาย             ที�เกี�ยวขอ้ง 
- มีการจดัหาทรัพยากรและทรัพยสิ์นอยา่งประหยดั และการเก็บรักษามีการควบคุมดูแลอยา่งเพียงพอ 
- การใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
- แผนงานและโครงการต่างๆ ไดมี้การดาํเนินการบรรลุตามวตัถุประสงคที์�วางไว ้
- ไดมี้การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนื�องในทุกกระบวนการและกิจกรรมการควบคุม  
 หน้าที#และความรับผดิชอบ ผูต้รวจสอบภายในรับผดิชอบงานดา้นตรวจสอบภายในบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดและนโยบายของบริษทัฯรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบให้แก่ผูบ้ริหารทราบ โดย      ทาํหน้าที�รายงานนผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี�ยง รวมทั� งหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื�อให้การดําเนินการปรับปรุงระบบงานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�นตลอดจนติดตามผลการปฏิบติังานของผูรั้บการตรวจ โดยมีรายละเอียดของหนา้ที�ความรับผดิชอบดงันี�  

 1. จดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี โดยพิจารณาจากปัจจยัเสี�ยง (Risk-based Methodology) 
     เพื�อเสนอใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมติั 
 2. ดาํเนินการตรวจสอบใหบ้รรลุตามแผนที�วางไว ้รวมทั�งโครงการพิเศษที�คณะกรรมการตรวจสอบ      และฝ่ายบริหารมอบหมายใหด้าํเนินการ    
 3. รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั�งความคืบหนา้ของการปฏิบติังานเทียบกบัแผนงานที�วางไว ้ 4. ติดตามผลการปฏิบติังานของผูรั้บการตรวจสอบวา่ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขระบบงานตามที�ได ้                
     เสนอแนะ 5. สนบัสนุนการปฏิบติังาน รวมทั�งให้ขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารในส่วนที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบ และกฎเกณฑต่์างๆ ที�เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทั     6. ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯเพื�อใหก้ารตรวจสอบงบการเงินบรรลุตามวตัถุประสงค ์
   7. ใหค้าํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการวางแผนบริหารความเสี�ยง และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
  8. ดาํเนินกิจกรรมอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
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 อาํนาจในการตรวจสอบ 
 ผูต้รวจสอบภายในได้รับอนุมติัและมีอาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มูล ระบบงาน และบุคลากรของบริษทัฯ       ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานตรวจสอบตามความจาํเป็นและเหมาะสม และผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รมีหน้าที�ในการช่วยสนบัสนุนให้การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในบรรลุตามหน้าที� วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
 เอกสารและขอ้มูลใดๆซึ� งผูต้รวจสอบได้มาหรือรับรู้จากการตรวจสอบจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัและไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื�นใด โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที�ตามกฎหมายที�บงัคบั 
  
 มาตรฐานการปฏิบัติงานวชิาชีพ 
 ผูต้รวจสอบภายในจะดาํรงตน ประพฤติปฏิบติั ยึดมั�นในระเบียบและนโยบายของบริษทัฯ และยึดปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ (Standard of Practices) และจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 1.  ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯตามแผนงานการตรวจสอบ เพื�อประเมินว่าได้มีการ           ปฎิบติังานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ตลอดจนระเบียบปฎิบติัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 2. เมื�อตรวจสอบเสร็จสิ�น ผูต้รวจสอบจะจดัให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ (Exit Conference)  ร่วมกบัผูบ้ริหารของหน่วยงานที�ได้รับการตรวจ เพื�อหารือ แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้บกพร่องที�ตรวจพบ และมาตราแกไ้ขปรับปรุงก่อนที�จะนาํเสนอในรายงานการตรวจสอบ 3. รายงานผลการตรวจสอบจะทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร อธิบายถึงวตัถุประสงค ์ ขอบเขตการตรวจสอบขอ้บกพร่องที�ตรวจพบ และขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั�งความเห็นของผูรั้บการตรวจ  4. ผูต้รวจสอบภายในจะติดตามผลการปฎิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ตามที�ได้ให้ขอ้เสนอแนะไป    และติดต่อประสานงานกบัผูรั้บการตรวจ และใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้ง 
 5. ผูต้รวจสอบตอ้งมีความเป็นอิสระเป็นกลาง ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต และมีคุณธรรม 
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การรายงานผลการตรวจสอบ 
 เนื�อหาของรายงานการตรวจสอบ จะครอบคลุมถึงเรื� องวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขต        การตรวจสอบ ขอ้มูลพื�นฐานของกิจกรรมที�ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ แนวทางปรับปรุงแกไ้ขของผูรั้บการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ และความเห็นของผูรั้บการตรวจสอบ 
 รายงานการตรวจสอบภายในถือเป็นสมบติัของบริษทัฯและผูต้รวจสอบภายใน หากมีการขอดูหรือ      ตอ้งใชร้ายงานการตรวจสอบเพื�ออา้งอิงกบับุคคลภายนอก จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจของบริษทัฯ 
 หลงัเสร็จการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ จะเสนอรายงานการตรวจสอบให้แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งทราบ ดงันี�  

- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บรายงานการตรวจสอบ  จาํนวน  4  ฉบบั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ ไดรั้บรายงานการตรวจสอบ  จาํนวน  1  ฉบบั              -     หน่วยงานที�รับการตรวจ ไดรั้บสาํเนารายงานการตรวจสอบ  จาํนวน  1  ฉบบั ผูต้รวจสอบภายในจะติดตามผลการตรวจสอบและการปฎิบติัขอ้ผูรั้บการตรวจตามขอ้เสนอแนะเพื�อปรับปรุงแกไ้ขนั�น  ฝ่ายจดัการไดน้าํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล หรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดย้อมรับความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ โดยรายงานผลการติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

  กฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบันี�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื�อวนัที�................... 
            
                                                (................................................................)      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 


