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นิยามและความหมายของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คือ กำรจัดโครงสร้ำงและกลไกกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร เพ่ือเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรพนักงำนและผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญในกำรสร้ำง
ประโยชน์ที่เหมำะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมซึ่งกำรจัดโครงสร้ำง และกลไกกำรบริหำร
จัดกำรดังกล่ำว จะต้องสะท้อนถึงหลักส ำคัญ 7 ประกำร ได้แก่ 

1. Accountability – ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนเอง
สำมำรถชี้แจงและอธิบำยกำรตัดสินใจนั้นได้ 

2. Responsibility – ควำมส ำนึกในหน้ำที่ด้วยกำรท ำงำนเต็มสมรรถนะและ
ประสิทธิภำพ 

3. Equitability Treatment – กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 
4. Transparency – ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำร

เปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. Value Creation – สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่กิจกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
6. Ethics – ส่งเสริมให้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ 
7. Participation – ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน ในกำรแสดงควำม

คิดเห็นที่อำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สุขอนำมัย  คุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชน 

 
กำรก ำหนดกรอบและแนวทำงกำรปฏิบัติขององค์กร ตำมนโยบำยบรรษัทภิบำลและกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี ซึ่งแสดงควำมชัดเจนแห่งเจตนำรมณ์  ผ่ำนทำงวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  ค่ำนิยม (Values)  
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) และกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) ที่จะถูกก ำหนดขึ้นโดย
ผู้บริหำรร่วมกับพนักงำน  ตำมบริบทขององค์กรและสถำนกำรณ์แวดล้อมภำยนอกท่ีมีผลต่อธุรกิจ  ในระยะยำว 
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นโยบายบรรษัทภิบาล 
 

เพ่ือให้กิจกำรมีระบบกำรก ำกับดูแลที่ดี ตำมแนวทำงบรรษัทภิบำลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมกำรของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด จึงได้จัดท ำข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรเพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นโยบำยที่ส ำคัญ 
1.1 นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
1.2 นโยบำยด้ำนกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน 
1.3 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1.4 นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเปิดเผยข้อมูล 
1.5 นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

2. จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
3. สิทธิและควำมเท่ำเทียมของผู้ถือหุ้น 
4. จรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนักงำน 
5. กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท 
6. กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
7. กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร 
8. กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
9. กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
10. กฎบัตรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
11. กฎบัตรของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
12. ข้อก ำหนดในกำรท ำธุรกรรมของ กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
13. กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
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1. นโยบายที่ส าคัญ 
 

1.1 นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

บุคลำกรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ และข้อก ำหนดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/
หรือต่ำงประเทศ  และก่อนกำรปฏิบัติงำนใด ๆ ที่อำจมีข้อกฎหมำยก ำหนดไว้ จะต้องมีควำมระมัดระวัง มีกำร
สอบทำนอย่ำงรอบคอบ และมีกำรตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่ำได้ถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

1.2 นโยบายด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
 

1.2.1 การตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ โดยมีหน่วยงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนและหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท และใช้บริกำรของส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยนอกร่วมด้วย เพ่ือก ำกับดูแลกำรท ำงำนในด้ำนต่ำง ๆ และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำและตรวจสอบ ประเมินกำรควบคุมภำยในระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่ำงเพียงพอ มีประสิทธิภำพตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 

1.2.2 การควบคุมภายใน 
บริษัทมีนโยบำยที่จะจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยตรงในกำรจัดให้มีและรักษำไว้
ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยในรวมทั้งด ำเนินกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท กำรควบคุม
ภำยในจะครอบคลุมถึง กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุมภำยในที่
บริษัทจัดไว้ เพ่ือช่วยให้บริษัทมีควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผล ที่จะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่อง
ดังนี้ 
    - ได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ นโยบำย กระบวนกำรท ำงำนของบริษัท และกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง 
    - ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีกำรควบคุมดูแล จัดเก็บรักษำเป็นอย่ำงดี 
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    - กำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
    - วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีกำรบรรลุและด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล 

 

1.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่ำงเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรจัดท ำนโยบำย วำงระบบ และประเมินควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ทั้งท่ีเกิด
จำกปัจจัยภำยนอกและจำกกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร รวมทั้งก ำหนดแนวทำงในกำร
บริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกำรสื่อสำร จัดฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแก่
พนักงำน ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้ 

 
1.3.1 การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 

เป็นกำรก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทำงบริหำร
ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีกำร
ทบทวนเป็นประจ ำทุกปี และจะด ำเนินกำรจัดท ำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกัน 

 
1.3.2 การระบุความเสี่ยง 

เป็นกำรระบุควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำก
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก เช่นจำกสภำพแวดล้อม  กฎหมำย กำรเงิน 
ระบบสำรสนเทศ ระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ ควำมพึงพอใจของนักลงทุน กำรบริหำรเงินลงทุน 
ทรัพยำกรบุคคล ชื่อเสียงและภำพลักษณ์ ระบบรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหำร
ควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจัดล ำดับควำมเสี่ยงก่อนกำรพิจำรณำระบบกำรควบคุม ซึ่งถ้ำอยู่ในเกณฑ์
สูงและสูงมำกบริษัทจะน ำมำควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นมำวิเครำะห์เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรก่อน 

 
1.3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เป็นกำรวิเครำะห์เพ่ือประเมินระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจำกได้ประเมิน ระบบกำรควบคุมที่มี
อยู่ และกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง ซึ่งหำกควำมเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือ
สูงมำก จะต้องก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทันที โดยผู้บริหำรระดับสูงที่รับผิดชอบ และ
หำกควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปำนกลำงหรือระดับต่ ำ ให้ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรในระดับฝ่ำย
หรือแก้ไขในกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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1.3.4 การจัดการความเสี่ยง  
เป็นกำรก ำหนดวิธีกำรจัดท ำแผนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีควำมส ำคัญ ตำมท่ีได้มีกำรจัดล ำดับไว้
ในขั้นตอนของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีได้หลำยวิธี เช่น กำรควบคุม กำร
โอนควำมเสี่ยง กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง กำรใช้ประโยชน์จำกควำมเสี่ยง หรือกำรยอมรับควำมเสี่ยง 

 

1.3.5 การติดตามผลและการสอบทาน 
เป็นขั้นตอนของกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแผนที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะติดตำมและรำยงำน ต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

1.4 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูล 
 

บริษัทมีนโยบำยที่จะให้พนักงำน และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อัน
ประกอบด้วยวงจรเครือข่ำยกำรสื่อสำรข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติกำรและประมวลผลข้อมูล 
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทฯ  อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ขัดต่อ
กฎหมำย หรือพระรำชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่เพียงพอ เพ่ือประโยชน์และ
ประสิทธิผลทำงธุรกิจของบริษัท  จึงก ำหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1.4.1 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในทุกด้ำนของงำนพร้อมกับพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัย 

1.4.2 พนักงำนจะต้องน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพ่ือส่งเสริมกิจกำรของบริษัท ต้องไม่กระท ำเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี 

1.4.3 ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่ำนและเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศถือเป็นควำมรับผิดชอบของ
เจ้ำของข้อมูลนั้น ๆ  ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดควำมผิดกฎหมำย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สำม 

1.4.4 ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมำย และเป็นมำตรฐำน 
1.4.5 กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำน จะต้องได้รับกำรอนุมัติและปฏิบัติตำมระเบียบที่

ก ำหนดไว้ 
1.4.6 เจ้ำของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมูลที่ส ำคัญทำงธุรกิจของตนเอง 

จำกกำรเข้ำถึงจำกภำยนอกหรือกำรโจรกรรมและกำรบ่อนท ำลำย เพ่ือให้แน่ใจว่ำธุรกิจของบริษัทฯ 
จะด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

1.4.7 ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยรวม ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกบริษัทฯ มี
หน้ำที่ต้องก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมมั่งคง
และปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตำมให้บุคลำกรทุกคนถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดโดยเคร่งครัด 
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ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศ ทั้งที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงิน และสำรสนเทศเรื่องอ่ืนอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยสำรสนเทศ
ของบริษัทจะต้องจัดท ำขึ้นอย่ำงรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เข้ำใจง่ำยและโปร่งใส และต้อง
เปิดเผยสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนใน
ข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ  
ผู้ที่เกีย่วข้องกับบริษัท 

 

1.5 นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตำมควำมเป็น
จริง ทันเวลำ สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   ดังนั้นจึง
ก ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี กำรเงิน 
และกำรควบคุมภำยใน รวมถึงข้อก ำหนดทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัท และหลักกำรบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่ำง
เคร่งครัด ดังนี้ 

 
1.5.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 

กำรบันทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้
โดยไม่มีข้อจ ำกัดหรือยกเว้น  กำรบันทึกรำยกำรตำมควำมเป็นจริง ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เป็นที่
ยอมรับ และตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจ
ครบถ้วนและเหมำะสม 
 

1.5.2 รายการทางบัญชีและการเงิน 
รำยกำรทำงบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีควำมถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรฐำนที่ยอมรับทั่วไป 
และเป็นไปตำมระเบียบกำรเงินและกำรบัญชีของบริษัท พนักงำนทุกคนต้องตระหนักถึงควำม
ถูกต้องของรำยกำรบัญชีและกำรเงินของบริษัท เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในรำยกำรทำงธุรกิจในชั้นตอนต่ำง ๆ 

 

 

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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บริษัท ตระหนักดีถึงควำมส ำคัญของจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืนขององค์กร จึงให้กำรดูแลอย่ำงทั่วถึงและครอบคลุมในเรื่องคน (Human) สังคม (Social) และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม (Natural Resources Preservation and Environmental Conservation
)  อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
ในภำวะที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมเชิง

สร้ำงสรรค์เช่นปัจจุบัน ท ำให้ทุกองค์กรต้องเร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงสติปัญญำและควำมเฉลียวฉลำดของ
บุคลำกร ควบคู่ไปกับควำมมีจริยธรรมและคุณธรรม บริษัท จึงก ำหนดให้มีกำรก ำกับดูแลองค์กร ดังนี้ 

1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมรับผิดชอบ ทั้งทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และ
ศีลธรรม มุ่งม่ันท ำควำมดีเพ่ือเป็นตัวอย่ำงของสังคม 

2. สร้ำงระบบกำรท ำงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยอ ำนวยกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที ่

3. เปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลของงำนบริกำรที่เป็นธุรกิจหลัก อย่ำงถูกต้องครบถ้วน แต่งดเว้นไม่เปิดเผย
ข้อมูลอันเป็นควำมลับของของลูกค้ำ เว้นแต่จะเป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

4. เปิดช่องทำงสื่อสำรให้ลูกค้ำสำมำรถส่งข้อเสนอ ข้อแนะน ำและข้อร้องเรียนได้ เมื่อพบควำมผิด 
ปกติ และควำมไม่สมบูรณ์ของสินค้ำและบริกำร 

5. ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำง ๆ กับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ กรณีไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดได้ จะต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ เพ่ือหำทำงออกร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในสิทธิพ้ืนฐำนของผู้ถือหุ้น โดยวำงหลักกำรในกำรปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยโดยตลอด บริษัทมีนโยบำยถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด กระบวนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ด ำเนินกำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมและได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่ำวโดยเคร่งครัด และไม่
กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน 
ดังนี้ 

1. สิทธิในกำรเป็นเจ้ำของโดยควบคุมบริษัทผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ท ำหน้ำที่แทน 
2. สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น 
3. สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็น และร่วม

พิจำรณำตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญต่ำง ๆ  
4. สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
5. สิทธิในกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมกำร 
6. สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
7. สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบริหำรงำน อย่ำงสม่ ำเสมอและทันเวลำ 
8. สิทธิในกำรรับเงินปันผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
9. สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
10. สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
1. กำรก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท จะก ำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลำและสถำนที่ ที่ผู้ถือหุ้นจะมำร่วมประชุม
ได้โดยสะดวก 

2. หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม 
บริษัท จะจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม วำระกำรประชุม ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
พร้อมทั้งเอกสำรข้อมูลครบถ้วน เพียงพอที่ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจในแต่ละวำระกำรประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ทั้งนี้ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องก ำหนดไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
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3. กำรให้เสนอเพ่ิมวำระล่วงหน้ำได้ก่อนกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถเสนอเพ่ิมวำระล่วงหน้ำได้ก่อนกำรประชุม โดยกำรส่งวำระและรำยละเอียด
เป็นหนังสือให้แก่บริษัท ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 3 วัน เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำว่ำจะ
เพ่ิมเป็นวำระหนึ่งในกำรประชุมหรือไม่ 

4. กำรเข้ำร่วมประชุมและลงทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อน
เวลำประชุม และได้จัดระบบเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุก
รำยด้วยควำมรวดเร็ว 

5. กำรสอบถำม แสดงควำมเห็น กำรลงมติ และกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ได้ อย่ำงเต็มที่ กำรพิจำรณำและลงมติในทุกเรื่องเป็นไปอย่ำงอิสระ ใน
กำรลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ำเทียมกันทุกรำย บริษัทได้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
พร้อมทั้งข้อซักถำม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจ ำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวำระไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ด้วย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมไว้ใน Web site ของบริษัท ภำยหลังที่ประชุมแล้ว
เสร็จ 

6. กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่ำงมำก โดยถือเป็นหน้ำที่ว่ำ  
คณะกรรมกำรบริษัททุกคนต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง น ำเสนอข้อมูลต่ำง  ๆ ให้ผู้ถือหุ้น
อย่ำงครบถ้วน รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและ
ตอบข้อซักถำมนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
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4. จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 
 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด ได้จัดท ำ “คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” ซึ่งบรรจุเนื้อหำ
ที่เก่ียวกับจรรยำบรรณ  จริยธรรม กฎบัตร นโยบำย และข้อพึงปฏิบัติส ำหรับ ผู้บริหำร และพนักงำน ครอบคลุม
ขอบเขตของกิจกรรมกำรประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องกับงำนนั้น  ๆ น ำไปปฏิบัติต่อลูกค้ำ  
คู่ค้ำ  คู่แข่งขันทำงธุรกิจ และผู้ถือหุ้น รวมถึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร 
ผู้บริหำรหมำยถึง พนักงำนที่มีอำวุโสและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
เป็นผู้น ำในกำรท ำงำนเฉพำะส่วนงำนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชำในสังกัด เป็นผู้ร่วมท ำงำน
ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหำรจึงพึงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ  ในฐำนะท่ีเป็น
ผู้น ำในกำรท ำงำนและสอนงำน  รวมทั้งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดี  เพื่อเสริมสร้ำงกำรเป็นผู้บริหำร
ที่มีคุณค่ำในฐำนะผู้บังคับบัญชำและเป็นแบบอย่ำงในกำรประพฤติดี ปฏิบัติงำมแก่พนักงำน
โดยทั่วไปด้วย แนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำร ในสถำนะต่ำง ๆ ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า   ตำมข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทก ำหนดไว้ 

ก. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ด้วยข้อเสนองำนที่ถูกต้องตำมหลักวิชำ 
ข. ด ำเนินกำรตำมเงือ่นไขและข้อก ำหนดในสัญญำจ้ำง 
ค. ครบถ้วน ถูกต้องและส่งมอบงำนได้ตรงตำมเวลำ 
ง. เสนอรำคำที่เป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภำค 
จ. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลำ

และไม่บิดเบือน 
ฉ. ส ำรวจควำมพึงพอใจสม่ ำเสมอ และปรับปรุงบริกำรตำมที่ลูกค้ำเสนอแนะให้แก้ไข 

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน 
ก. ให้ควำมยุติธรรม  เสมอภำคและไม่ล ำเอียงในกำรมอบหมำยงำนให้รับผิดชอบและ

ประเมินผลกำรท ำงำนประจ ำปี เพ่ือกำรพิจำรณำผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม 
ข. สนับสนุนกำรสร้ำงศักยภำพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนและ

ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน 
ค. ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณท่ีต้องพึงปฏิบัติ 
ง. จัดสวัสดิกำรและกิจกรรมเพ่ือคุณภำพชีวิต  ให้พนักงำนอย่ำงเหมำะสม 
จ. ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตุผล 
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1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า 
ก. ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ชอบธรรมจำกคู่ค้ำ 
ข. หำกปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้ำให้ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกันหำแนว

ทำงแก้ไข 
ค. แบ่งปันข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับแผนงำนของบริษัทที่จ ำเป็น  เพ่ือคู่ค้ำใช้วำงแผน

งำนที่จะสนับสนุน 
ง. กำรร่วมกันท ำงำนในอนำคต 
จ. เจรจำต่อรอง โดยยึดหลักกำรเป็นผู้ชนะด้วยกัน (Win-Win Solution) 

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกิจ 
ก. วำงต ำแหน่ง / สถำนะ กำรท ำธุรกิจ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี 
ข. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งขันทำงธุรกิจ  ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 
ค. เอ้ือเฟ้ือและแสดงออกถึงควำมมีน้ ำใจ  ในกำรเข้ำแข่งขันในงำนที่เป็นทำงกำรทุกครั้ง 

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ก. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบและเอำใจใส่อย่ำง

จริงใจ 
ข. มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล  แสดงออกถึงควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงในอนำคตขององค์กร 
ค. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จำกข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
ง. ไม่เปิดเผยข้อมูลควำมลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก รวมทั้งไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อัน

เป็นลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ก. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงเคร่งครัด 

ข. ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำสำท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ค. จัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือจูงใจให้พนักงำนในองค์กรร่วมมือท ำประโยชน์แก่
ส่วนรวมด้วยควำมส ำนึกในกำรเสียสละและรู้จักแบ่งปัน 

 
2. พนักงาน 

พนักงำน / ผู้ปฏิบัติงำน  พึงตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในขอบเขตหน้ำที่ของตนอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ ในกำรท ำงำนโดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงคุณภำพของผลงำน และ ควำมรู้สึกร่วมในกำร
เป็นเจ้ำของ เพ่ือธ ำรงควำมมั่นคงของธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จและเจริญเติบโต  ดังนั้น เพ่ือเป็น
กำรเสริมสร้ำงกำรท ำงำนที่ดี มีประสิทธิภำพ พนักงำนควรมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
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2.1 พนักงำนพึงปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และด้วยควำมขยันหมั่นเพียรวิริยะ
อุตสำหะ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

2.2 ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตส่วนตนและผลิตภำพของ
องค์กร 

2.3 ประพฤติปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรท ำงำนของบริษัทโดยเคร่งครัด 
2.4 ให้ควำมเคำรพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชำ ที่สั่งกำรโดยชอบด้วยนโยบำย และระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท  รวมทั้งกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.5 มีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ริเริ่มก่อควำม

ขัดแย้ง ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อบุคคลและองค์กรโดยรวม 
2.6 เคำรพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยยึดถือประเพณีแบบไทยและระบบอำวุโส

ในทำงพุทธศำสนำ 
2.7 หลีกเลี่ยงกำรน ำข้อมูลหรือเรื่องรำวของผู้อ่ืนทั้งในเรื่องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน และเรื่อง

ส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
2.8 หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญใด ๆ ที่อำจท ำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำย

หน้ำ หำกหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชำทรำบในทันที 
2.9 ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ หรือ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือ

พรรคพวก หรือท ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทในเชิงขัดกันทำงผลประโยชน์ 
2.10 พึงปฏิบัติ ต่อลูกค้ำ คู่ค้ำ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และ ตรงไปตรงมำ ไม่เลือกปฏิบัติ 
2.11 พึงรักษำควำมลับของลูกค้ำ คู่ค้ำ และองค์กรอย่ำงเคร่งครัด 
2.12 รำยงำนเรื่องส ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หรือชื่อเสียงของบริษัทต่อ

ผู้บังคับบัญชำโดยมิชักช้ำ 
2.13 พนักงำนพึงรักษำดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภำพดี ใช้ประโยชน์ได้

เต็มที่ เพ่ือลดควำมสิ้นเปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเสื่อมสลำยก่อนเวลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด 

คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี     หน้ำ  13  ของ  36 

5. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงเคร่งครัด ตำมข้อบังคับของบริษัท พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ข้อกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  นอกจำกนี้  บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแล
กิจกำร เพ่ือเน้นบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ตำมข้อบังคับของบริษัท  คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน
และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน
รำชอำณำจักรไทย กรรมกำรของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดและ
จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ 

1.2 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วย 
ก. กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
ข. กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
ค. กรรมกำรอิสระ โดยมีกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน

คุณสมบัติของ กรรมกำรอิสระ เป็นไปตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 
ง. คณะกรรมกำรบริษัท เลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็น 

ประธำนกรรมกำร 
จ. คณะกรรมกำรบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำที่เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท  

ซึ่ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท จะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได้ 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2.2 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน พ.ร.บ.

บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่
ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ 

2.3 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร   โดยเลือกจำกกรรมกำรของบริษัทและผู้บริหำร 
พร้อมทั้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ คณะกรรมกำรบริหำร 
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2.4 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลำดหลัก ทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
อิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทต่อไป 

2.5 พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรบริษัท ซึ่งมีอ ำนำจผูกพันบริษัทได้ 
2.6 แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือ  ภำยในเวลำต ำมที่
คณะกรรมกำรบริษัท  เห็น สมควร  ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก  เพิกถอน  
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจนั้น ๆ ได ้

2.7 พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำร  กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ใน
กรณีท่ีรำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติ
ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำด
หลักทรัพย์ฯ 

2.8 พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับตลำดหลักทรัพย์ฯ 

2.9 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัทมีก ำไร
พอสมควรที่จะท ำเช่นนั้น และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ  
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 

2.10 มีหน้ำที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ 
งบประมำณประจ ำปี และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำร ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท 

2.11 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส 

2.12 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร
ระดับสูง 

2.13 ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
2.14 พิจำรณำตัดสินในเรื่องที่มีสำระส ำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจ  โครงกำรลงทุนขนำด

ใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร  กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอ่ืนใดที่
กฎหมำยก ำหนด 
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2.15 ก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมัติในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตำมควำมเหมำะสมและให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องโดยจัดท ำเป็นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรและให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.16 จัดให้มีระบบบัญชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้  รวมทั้งดูแลจัด
ให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 

2.17 ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจ ำปี เพ่ือ
น ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง 

2.18 รำยงำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดย
แสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปีและครอบคลุมในเรื่องส ำคัญ 
ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2.19 ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
2.20 คณะกรรมกำรบริษัท  พึงประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนและประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน

โดยรวมของบริษัทด้วยตัวเอง 
 

3. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และวาระการด ารงต าแหน่ง 
กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
3.2 ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท อำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

ครำวละคนหรือครำวละหลำย ๆ คน ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลง
มติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตำมข้อ 3.1  ทั้งหมด  จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของ
ตนในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพ่ือให้ผู้ใดมำกน้อยตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. 
บริษัทมหำชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนั้น) 

3.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท เท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้ง
ในล ำดับถัดลงมำ  มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

3.4 คณะกรรมกำรบริษัท  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมข้อบังคับของบริษัทเป็นเวลำ 3 ปี 
กล่ำวคือ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรที่หมดวำระออกจำก
ต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม  ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่ง
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ออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3)  
กรรมกำรบริษัท  ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ 

3.5 กรรมกำรบริษัท  นอกจำกจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระที่ก ำหนดตำมข้อบังคับบริษัทแล้ว 
กรรมกำรบริษัท  จะต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
ก. ตำย 
ข. ลำออก 
ค. ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนฯ หรือ

กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก ก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่ำสำมในสี่ ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

จ. ศำลมีค ำสั่งให้ออก 
3.6 กรรมกำรบริษัท คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนั้น

จะมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท  กรรมกำรบริษัท ซึ่งลำออกตำมควำมในวรรคแรก
อำจแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 

3.7 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยบริษัทมหำชนฯหรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ เข้ำเป็น
กรรมกำรบริษัท  แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครำวถัดไป เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว
จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทที่ตนเข้ำมำ
แทนมติของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัท  ที่ยังเหลืออยู่ 

3.8 กรรมกำรบริษัท  ที่จะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอ่ืน ต้องรับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4.1 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจัดให้มีกำรประชุมเพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทไม่

น้อยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน คณะกรรมกำรควร
ก ำหนดให้ฝ่ำยจัดกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบในเดือนที่ไม่ได้มีกำร
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกับ ควบคุม และดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำร
ได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำรณ์  ในกำรประชุม  กรรมกำรบริษัทต้องแสดงควำมเห็นและใช้
ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ    

4.2 กรรมกำรบริษัทควรเข้ำประชุมทุกครั้ง นอกจำกมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัท  เป็นกำรล่วงหน้ำ  คณะกรรมกำรบริษัทควรเข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี  บริษัท
ต้องรำยงำนจ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

4.3 คณะกรรมกำรจัดให้มีก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 
เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงกรรมกำรบริษัททุกคน  
เพ่ือให้ทรำบถึง วัน  เวลำ  สถำนที่และวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 
เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ และเอกสำรดังกล่ำวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อ
กำรตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัท  จะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในกำรประชุม เพ่ือจัดท ำเป็นรำยงำนกำร
ประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหำสำระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุม
เสร็จสิ้น เพ่ือเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทลงนำม และจะต้องจัดให้มีระบบกำร
จัดเก็บที่ดี สะดวกต่อกำรค้นหำและรักษำควำมลับได้ดี 

4.4 กรรมกำรบริษัท  ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น 
4.5 กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำงมำก

เป็นส ำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรบริษัทคนอ่ืน ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้
ระบุไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
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6. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็น
อิสระ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำม
มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำม
ระเบียบกำรปฏิบัติงำนที่ดี กำรบริหำรกิจกำรด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพ่ือให้
มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ำมี
กำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรก ำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้
ดังต่อไปนี้ 

 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน  
1.2 กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมช ำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย กรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือ
กำรเงิน 

1.3 ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.4 ให้ผู้จัดกำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยต ำแหน่ง หรอืผู้ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำเหมำะสม 

 
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.1 ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2.2 มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ และ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2.3 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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2.4 เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัทบริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

2.5 เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

2.6 เป็นกรรมกำรที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียส่วนตนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งใน
ด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือ 
ส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะธุรกรรมใด ๆ ของบริษัท ในเวลำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรตรวจสอบ 

2.7 เป็นกรรมกำรที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท 

2.8 เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร
บริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

2.9 เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 

2.10 เป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
2.11 สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
3.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผย

ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 

3.2 สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจ
เสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคัญ 
พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้ตรวจสอบ
ภำยใน 

3.3 สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท 
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3.4 พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3.5 สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
3.6 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจ

มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน 
3.7 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
3.8 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำง

น้อยปีละ 4 ครั้ง 
3.9 ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ ำหน้ำที่ของ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
3.10 ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร

ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่
เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น 

3.11 ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือ
ให้ค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 

3.12 จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.13 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำน
ผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี 

3.14 พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
3.15 ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี้ 
4.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำม
วำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
ก. ตำย 
ข. ลำออก 
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ค. ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้ หรือตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ง. พ้นวำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
4.2 กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท

โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

4.3 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
ภำยใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของ
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 
 

5. การประชุม 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี้ 
5.1 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ภำยในและเรื่องอ่ืน ๆ อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง และให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ำยจัดกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุม
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือพิจำรณำเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตำมแต่จะเห็นสมควร 

5.2 กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น 
5.3 กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำง

มำกเป็นส ำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ที่มิ ได้ลงมติ
เห็นด้วยให้น ำเสนอเป็นควำมเห็นแย้งต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

5.4 ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทในครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง 

5.5 ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำร
ประชุม 
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6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
6.2 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือ

กำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท
เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
ก. รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
ข. กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน  
ค. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อก ำหนดใด ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
6.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมี

สำระส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับ
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้วว่ำต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบ
ก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจ
รำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวโดยตรงต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

 
7. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์  

7.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
7.1.1 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

พร้อมน ำส่งแบบแจ้งรำยชื่อและขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

7.1.2 น ำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมกำรรำยงำนมติกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ  

7.2 กำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
7.2.1 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำร

ตรวจสอบ ต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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7.2.2 น ำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรับกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

7.3 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทถึงกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่มีมติของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว 
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7. กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท  มีจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำ  
5 คน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำร และพนักงำนในระดับบริหำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดไว้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ในกำรจัดประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร  จะต้องมีกรรมกำรบริหำร เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำร  ในส่วนกำรลงมติ  จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกที่
ประชุม  

3. พิจำรณำกำรก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมัติของผู้บริหำรแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  
และจัดให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจเอ้ือให้เกิดกำรท ำทุจริตออกจำกกัน รวมถึงกำรก ำหนดขั้นตอน 
และวิธีกำรท ำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
อย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
อนุมัติหลักกำร รวมถึงควบคุมให้มีกำรถือปฏิบัติตำมหลักกำรและข้อก ำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

4. พิจำรณำงบประมำณประจ ำปีและขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท และควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

5. พิจำรณำปรับปรุงแผนธุรกิจ ของบริษัทให้เหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
6. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนและก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจ

ด ำเนินกำร 
7. พิจำรณำกำรท ำสัญญำต่ำง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
8. รับผิดชอบในกำรให้มีข้อมูลที่ส ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัท อย่ำงเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจ

ของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ดีและโปร่งใส 

9. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัท และเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
10. พิจำรณำกำรเปิดด ำเนินกำรธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจบำงประเภท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัท 
11. ก ำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำที่ผิดปกติ หรือกำร

กระท ำผิดกฎหมำย ต่อคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงทันท่วงที และในกรณีที่เหตุกำรณ์ดังกล่ำวมี
ผลกระทบที่มีสำระส ำคัญ จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไข ภำยใน
ระยะเวลำอันสมควร 

12. ด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท หรือตำมท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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13. กำรด ำเนินกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับกำรลงมติ และ/หรือ 
อนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งถัดไป  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำร จะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่
ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง   มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  ใน
ลักษณะอ่ืนกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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8. กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รับกำรแต่งตั้งโดย คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้ท ำ
หน้ำที่ในกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งพิจำรณำ
รูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง  คณะกรรมกำรบริษัท จึง
ก ำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนี้ 

 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

คือ  มีกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำ 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่
เป็นผู้บริหำรโดยส่วนใหญ่ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่เป็นสมำชิกของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ขึ้นเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 
2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คือ ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท  มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
ธุรกิจของบริษัท ด้ำนกฎหมำย และด้ำนอ่ืน ๆ  มีวุฒิภำวะ และควำมมั่นคง กล้ำแสดงควำมเห็นที่
แตกต่ำง  และมีควำมเป็นอิสระ  สำมำรถอุทิศเวลำในกำรท ำหน้ำที่ 

 
3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3.1 ด้ำนกำรสรรหำ 
ก. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกับ

ลักษณะและกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำรก ำหนดคุณสมบัติและควำมรู้ควำม
ช ำนำญแต่ละด้ำนที่ต้องกำรให้มี 

ข. สรรหำกรรมกำรฯ เมื่อถึงวำระท่ีจะต้องเสนอชื่อกรรมกำร ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ โดยกำรสรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรฯ เดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อ หรือ
เปิดรับกำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้น หรือกำรใช้บริษัทภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำ
จำกบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือกำรให้กรรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคล
ที่เหมำะสม เป็นต้น 

ค. พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ 

ง. ตรวจสอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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จ. ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำบุคคลดังกล่ำวมีควำมยินดีที่จะมำรับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท 
หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ถือหุ้น 

ฉ. เสนอชื่อให้คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง 

ช. พิจำรณำสรรหำผู้บริหำรระดับสูง ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
3.2 ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ก. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือให้มี
ควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ
กับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษัท และ
ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสมเพ่ือให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง ให้มีควำมเป็นธรรม 
และเป็นกำรตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งำนของบริษัทประสบผลส ำเร็จ 

ข. ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่นค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทน
ตำมผลกำรด ำเนินงำน และค่ำเบี้ยประชุม โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสำหกรรม
เดียวกันใช้อยู่  ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจของบริษัท และควำมรับผิดชอบ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงที่บริษัท
ต้องกำร 

ค. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร กรรมกำรบริหำรสำย
งำน และผู้บริหำรระดับสูงตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ง. ก ำหนดค่ ำตอบแทนประจ ำปี ของกรรมกำร  ประธำน เจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ ห ำร 
กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยได้พิจำรณำ
ไว้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ืออนุมัติค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ส่วนของกรรมกำรบริษัท ให้
คณะกรรมกำรบริษัทน ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

จ. พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ใหม่ให้กรรมกำรและพนักงำน โดยยึดหลักให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้ำง
แรงจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผู้ถือ
หุ้นในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพได้อย่ำงแท้จริง 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกิน 3 ปี โดย 1 ปี ในทีนี้ หมำยถึง 
ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใน
ปีถัดไป และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำร
เสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได้ 

 
5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดจ ำนวนครั้งของกำรประชุมได้ตำมควำม
เหมำะสม เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้ง 

 
6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ ำที่ต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ โดยอำจรำยงำนเรื่องที่ส ำคัญและมติที่ชุมให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และให้รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
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9. กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรบริหำรประจ ำวันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญประกำรหนึ่ง อำศัยหลักกำรพ้ืนฐำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรขององค์กรที่ดี (Good 
Corporate Governance) โดยมีกำรเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององค์กร และ
ให้มีกรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise Risk 
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้เสียขององค์กรสำมำรถเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
มุ่งไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท และประกอบด้วย
ผู้บริหำรจำกสำยงำนต่ำง ๆ โดยมีจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควร  และโดยที่
คณะกรรมกำรบริษัท จะแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.1 ก ำหนดนโยบำย และโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง

ควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ และควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท เป็นต้น เพ่ือ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ โดยสอดคล้องและเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสมำคม 
ผู้ตรวจสอบภำยใน แห่งประเทศไทย 

3.2 ก ำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรและ
ควบคุมควำมเสี่ยง 

3.3 ประเมินควำมเสี่ยงระดับองค์กร และก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ควบคุม ดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมวิธีกำรที่ก ำหนด
ไว้ 
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3.4 พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Appetite)  
3.5 ก ำกับดูแลกิจกำร กำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำม

เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บริษัท มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร 
และะมีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

3.6 ก ำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ 
3.7 ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

อย่ำงเพียงพอ ที่จะควบคุมควำมเสี่ยง 
3.8 ก ำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยง และเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้ 
3.9 มีอ ำนำจเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง และก ำหนด บทบำทให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับมี

หน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.10 พิจำรณำแต่งตั้งบุคลำกรเพ่ิมเติม หรือทดแทนในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำม
ควำมเหมำะสม 

3.11 จัดท ำและอนุมัติคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรประจ ำปี 
3.12 จัดวำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำร โดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ 

 
4. การรายงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือ
สอบทำน และรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือทรำบ และน ำเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
สม่ ำเสมอทุกไตรมำส 

 
5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกไตรมำส หรือตำมที่
เห็นสมควร และมีอ ำนำจในกำรเรียกประชุมเพ่ิมได้ตำมควำมจ ำเป็น  

5.2 คณะกรรมกำรทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจเข้ำร่วม
ประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทรำบล่วงหน้ำ 

5.3 ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ รอง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม 
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5.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม เพ่ือให้ คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีเวลำในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำร
ประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก ำหนด
วันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นได้ โดยให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็น 
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

5.5 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ให้แก่ท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทรำบได้ 
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10. กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งโดย  คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้ท ำหน้ำที่ในกำร
บริหำรงำนบริษัท ซึ่งมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ดังนี้ 

1. ควบคุมกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัท 
2. ตัดสินในเรื่องที่ส ำคัญของบริษัท ก ำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึง

กำรควบคุมกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ 
3. เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำรสั่ง 

หนังสือแจ้งใด ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
4. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย บุคคลตำมที่เห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และ

ผลตอบแทนที่เหมำะสม และให้มีอ ำนำจปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสม ของพนักงำนระดับ
ต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

5. มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
6. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/ 

หรือ คณะกรรมกำรบริษัท 
7. อนุมัติและแต่งตั้งท่ีปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 
8. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท

ทั้งนี้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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11. กฎบัตรของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้ท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรบริษัท  และเพ่ือช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทเอง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
กรอบของกฎหมำย และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ จึง
เห็นสมควรก ำหนดกฎบัตรของเลขำนุกำรบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขำนุกำรบริษัท ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต  
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตำมที่ได้มีกำรแก้ไข) ซึ่งได้
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบส ำหรับเลขำนุกำรบริษัทไว้โดยเฉพำะดังนี้ 
1.1 จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้ 

ก ทะเบียนกรรมกำร 
ข หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัท 
ค หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร 
1.3 จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น และบริษัท
ต้องจัดให้มีระบบกำรเก็บรักษำเอกสำร หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูล และ
ดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วันที่มีกำรจัดท ำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว  

1.4 ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 

2. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
2.1 เลขำนุกำรบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 

รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ
คณะกรรมกำร ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดยกำรตัดสินใจต้องกระท ำบนพ้ืนฐำนข้อมูลที่เชื่อโดย
สุจริตว่ำเพียงพอ 

2.2 กำรตัดสินใจได้กระท ำไปโดยตนไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย   ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
ตัดสินใจนั้น 

2.3 กระท ำกำรโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส ำคัญ    
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2.4 กระท ำกำรที่มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดหรือแย้ง
กับประโยชน์ของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

2.5 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มำ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2.6 ไม่เข้ำท ำข้อตกลงหรือสัญญำใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กับบริษัท 
หรือพนักงำน หรือลูกค้ำของบริษัท(Conflict of Interest)ท้ังยังเป็นกำรขัดต่อกำรปฏิบัติต่อ
งำนในหน้ำที่ของตน 

 
3. กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

แนวทำงกำรปฏิบัติในกรณีท่ีเลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก ำหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 
3.1 ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขำนุกำร

บริษัทคนเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง  หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ ได้ 
3.2 ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหนึ่งท่ำนใด ปฏิบัติหน้ำที่แทน

ในช่วงเวลำที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
3.3 ให้ประธำนกรรมกำรแจ้งชื่อเลขำนุกำรบริษัท ต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ภำยใน 14 วัน  นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต ำแหน่งดังกล่ำว 
3.4 ด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทรำบถึงสถำนที่เก็บ

เอกสำรตำมข้อ 1.1 และ 1.2 
 

4. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัท ดังนี้ 
4.1 เลขำนุกำรบริษัท ต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรรับรอง (certified programme ) และ 

ต้องได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่  

4.2 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องเปิดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทใน
รำยงำนประจ ำปี และบน website ของบริษัท 
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12. ข้อก าหนดในการท าธุรกรรมของ กรรมการ ผู้บริหาร  
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
บริษัทถือเป็นนโยบำยที่ส ำคัญที่จะไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลอ่ืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกำส

จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลอ่ืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึง
ก ำหนดเป็นข้อปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเก่ียวข้องกับบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ
บริษัท 

2. ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนกำรท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลอ่ืนที่มีควำมเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้
เสียในรำยกำรนั้นจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ 

3. ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตำม หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจด
ทะเบียนอย่ำงเคร่งครัดโดย 
3.1 กำรท ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับ

คู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลใน
กำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้อง
ขออนุมัติหลักกำร และวงเงินในกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือเป็นไป
ตำมหลักกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว 

3.2 ให้จัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมที่มีขนำดรำยกำร ตำมหลักกำรที่ได้ผ่ำนกำรอนุมัติตำม
ข้อ 3.1 เพ่ือรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส หรือตำมควำมประสงค์
ของคณะกรรมกำรบริษัท 

3.3 ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ที่ไม่เป็นไปตำมลักษณะรำยกำรค้ำตำม 
ข้อ 3.1 ในกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว ให้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมี
กำรท ำรำยกำรเป็นครั้ง ๆ ไป 
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13. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

บริษัท ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกคน ที่จะต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ใน 
“คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” ของบริษัท อย่ำงเคร่งครัด 

 
ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องส ำคัญที่จะด ำเนินกำรให้พนักงำน

ภำยใต้สำยบังคับบัญชำของตนทรำบ และปฏิบัติตำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  อย่ำงจริงจัง หำกกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนผู้ใดกระท ำผิดไปจำกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่ก ำหนดไว้  จะได้รับโทษทั้งทำง
วินัยตำมสมควรแก่กรณี  แต่หำกมีกำรกระท ำที่เชื่อได้ว่ำท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับแห่งรัฐ บริษัท
จะส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด ำเนินกำรต่อไป 

 
อนึ่ง  หำกพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำ ผิดกฎหมำย และ/ หรือ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ให้แจ้งข้อ

ร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำ ไปยังประธำนคณะกรรมกำรบริษัท  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำรบริหำรของบริษัท  ทั้งนี้บริษัท จะด ำเนินกำรตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง
เบำะแส  เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อำจจะเกิดข้ึนกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่ำว 

 
กรณีท่ี ผู้บริหำรและพนักงำน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท 

ให้พิจำรณำไปตำมโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน ทั้งนี้ ให้แต่ละ
ฝ่ำยงำนเป็นผู้พิจำรณำเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงและสำยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เพ่ือตัดสินควำมผิดพร้อมทั้งระบุโทษตำมควำมเหมำะสมต่อไป แต่หำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
รุนแรงและก่อให้เกิดควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก ไม่อำจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้น ำเรื่องเข้ำสู่ฝ่ำย
บริหำรของบริษัท เพ่ือพิจำรณำหำข้อสรุปและก ำหนดโทษต่อไป  ทั้งนี้  ล ำดับขั้นกำรก ำหนดโทษและลงโทษ  มี
ดังนี้ 

1. ตักเตือนด้วยวำจำ 
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ 
3. ภำคทัณฑ์ 
4. ตัดค่ำจ้ำง 
5. พักงำน 
6. เลิกจ้ำง โดยไม่จ่ำยค่ำชดเชยภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน 
7. ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 


