
 

 

 

นโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

Corporate Governance Policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 

                                            SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY  



 

 หน้า | 1  

 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

สารบญั 

หน้า 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผูถื้อหุน้ 2 

หมวดท่ี 2: การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 3 

หมวดท่ี 3: บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 4 

หมวดท่ี 4: การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 5 

หมวดท่ี 5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 6 

o โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 6 

o คณะกรรมการชุดยอ่ย 10 

o บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 10 

o การประชุมคณะกรรมการ 13 

o ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 14 

o การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 14 

o แผนสืบทอดต าแหน่ง 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การดูแลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน 14 

การบริหารจดัการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 15 

จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ 15 

การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 17 

  



 

 หน้า | 2  

 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

 

หมวดที่ 1: สิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัในสิทธิพื้ นฐานของผูถื้อหุน้ โดยวางหลักการในการปฏิบติัต่อผู ้

ถือหุน้อยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซ้ือขายและโอนหุน้ สิทธิในการรบัเงินปันผล 

สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบริษัท สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ต่างๆท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผูส้อบบญัชี สิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ

กรรมการล่วงหน้า เป็นตน้ และไดดู้แลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครดั และไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 

1. การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามขอ้บงัคับของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดย

ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถื้อหุน้ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส านักงาน ก.ล.ต) 

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 บริษัทไดดู้แลใหม้ีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าชี้ แจงและเหตุผลประกอบ

ในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถื้อหุน้หรือในเอกสารแนบ

วาระการประชุม 

1.3 บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และ   

ละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควร

มีวิธีการท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ้่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

1.4 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถาม

ล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกบัการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีบริษัทไดเ้ผยแพร่

หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 

1.5 บริษัทสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได ้และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

2.1 บริษัทไดส้่งเสริมมีการน าเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนับ

คะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย า 

2.2 กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้ สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย

ต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งได ้

2.3 ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหม้ีการลงมติเป็นแต่ละรายการ 

2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับหรือตรวจสอบคะแนน

เสียงในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบพรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

2.5 คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการ

เกี่ยวโยง การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมี         

ขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.6 ประธานในท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็น

และตั้งค าถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทได ้
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3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

3.1 รายงานการประชุมผูถื้อหุน้จะบนัทึกการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้

ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็น หรือซกัถาม นอกจากน้ี ควรบนัทึก 

ค าถาม ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึง

ควรบนัทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 

3.2 บริษัทจะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวสิามญั 

ผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 

 

หมวดที่ 2: การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

การสรา้งความมัน่ใจใหก้นัผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลใหก้ารไดเ้งินของผูถื้อหุน้

เป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรก ากบัดูแลให้

ผูถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพื้ นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

 

1. สิทธิในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีถือหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใชส้ิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น

หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

ในกรณีมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระของบริษัท ผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถว้น

พรอ้มทั้งส าเนาบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดกลับมายงับริษัทก่อนวนั

ประชุม  ผูถื้อหุน้ บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถื้อหุน้

สามญัประจ าปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) จดัส่งเรื่องท่ีจะเสนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอ้มดว้ยเหตุผล รายละเอียดขอ้เท็จจริง 

และขอ้มูลท่ีจ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(2) บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้อเสนอเพิ่มวาระการประชุมกบัทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ ซ่ึงเกณฑ์การพิจารณาเรื่องท่ีมีผูเ้สนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือตอ้งเป็นเรื่องท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั หากคณะกรรมการ

บริษัทมีมติเห็นชอบกบัเรื่องท่ีเสนอเพิ่มเติมแลว้ ก็จะบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งระบุวา่เป็นวาระท่ี

เสนอโดยผูถื้อหุน้ 

 

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุน้สามารถเสนอบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด และจดัส่งเรื่องท่ีจะเสนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอ้มดว้ย

เหตุผลรายละเอียดขอ้เท็จจริง และขอ้มูลท่ีจ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัทก าหนด หรือท่ี

คณะกรรมการสรรหาเห็นวา่เหมาะสม 
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(3) ตอ้งอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือ

เป็นหน้าท่ีและพรอ้มท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษัทอยา่งสม า่เสมอ 

(4) ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท  

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

ลงมติ แต่หากท่ีประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คดัเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูท่ี้ไดร้บัเสนอชื่อดังกล่าวจะถูก

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหท่ี้ประชุมลงมติครั้งสุดทา้ย ซ่ึง

เอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบมาดว้ยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง ไดแ้ก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ขอ้มูลบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดย

แนบใบหุน้หรือหนังสือยืนยนัการถือหุน้จากบริษัทหลักทรพัย/์ตัวแทน ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลตอ้งลงนามยืนยอมและรบัรอง 

และส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด 

 

4. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจ ากดัการใชข้อ้มูลภายในใหอ้ยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงท่ีเกี่ยวขอ้ง

ภายในแผนกหรือบริษัทเท่าน้ัน ส าหรับงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้จะถูกเก็บไวท่ี้ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงินขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอื่นจะใชเ้พื่อการปรึกษาหารือกบับุคคลในระดับผูจ้ดัการข้ึนไปเท่าน้ัน บริษัทมีบทลงโทษ

กบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มูลภายในท่ีท าใหเ้กิดความเสียหาย นอกจากน้ัน บริษัทก าหนดใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทท่ีตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยู่ ต่อ

ส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัท 

 

5. การก ากบัดูแลเรื่องการซ้ือขายหลกัทรพัยบ์ริษัท 

บริษัทมีนโยบายไม่ใหพ้นักงาน ผูบ้ริหาร และผูท้ราบขอ้มูลภายในของผลการด าเนินงาน ซ้ือขายหลักทรพัย์

ของบริษัทตั้งแต่วนัท่ีทราบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบรอ้ยแลว้ และหา้มน าขอ้มูลภายในท่ีไม่

ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลักทรพัย ์โดยเฉพาะการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ี 

งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ โดยตอ้งรายงานใหต้่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ภายใน 30 วนัท าการ 

หลังจากไดร้บัการแต่งตั้ง และใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูเ้กี่ยวขอ้ง แจง้การจะท าการซ้ือขายหลักทรพัยต์่อ

เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนั  

นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัท

ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์     

พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งน้ีกรรมการ

และผูบ้ริหารจะตอ้งจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงก าหนดใหแ้จง้ภายใน 3 วนัท าการ 

 

หมวดที่ 3: บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทุน 

เจา้หน้ีและชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู ่เป็นตน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไดร้บัการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวช่อง

บริษัทจะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมี บริษัทได้

พิจารณาใหม้ีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีในการสรา้งเสริม

ผลการด าเนินงานของบริษัทเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปดว้ยดี รวมถึงสรา้งความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนใหก้บั
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กิจการและสรา้งผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมใหแ้ก่ทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษัทยงัจดัใหม้ีช่องทางใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถ

ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือใหข้อ้มูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท  

ทั้งน้ีบริษัทไดพ้ิจารณาใหม้ีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผูม้ีส่วนไดเ้สียในการ

สรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ดงัน้ี 

o ใหค้วามส าคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพฒันา

ศักยภาพและความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการท างานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นส าคญั  

o การซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบติัตามสญัญาท่ีท าร่วมกนัอย่าง

เคร่งครดั เพื่อสรา้งความสมัพนัธท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

o การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมตามขอ้ตกลงท่ีมี 

o เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการท่ีดีและ 

ไดม้าตรฐาน การรกัษาความลบัของลูกคา้ และการใหค้วามส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่า 

เทียม ภายใตน้โยบายการก าหนดราคาท่ีมี 

o การปฏิบติัตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพื่อท าลายคู่แข่งทางการคา้ 

o ใหค้วามส าคัญและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียงเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงใหก้ารสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยพจิารณาตามความเหมาะสม 

 

หมวดที่ 4: การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบับริษัททั้งขอ้มูลดา้นการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผย

ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึง

ขอ้มูลส าคญัท่ีบริษัทจะเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ีมีใช่ขอ้มูลทางการเงินต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัทจะดูแลใหคุ้ณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระซ่ึงไดร้ับการรบัรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์นอกจากน้ี บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนิน

ธุรกิจ ไดแ้ก่ เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครั้งของการ

ประชุม และจ านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่

กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง รวมถึงปรบัรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากบัดูแล 

การปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งน้ี ขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางส านักงาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผยผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทดว้ย 
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นอกจากน้ี บริษัทก าหนดใหก้รรมการต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานก ากับดูแลใหร้ับทราบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และให้

เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลการถือหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

หมวดที่ 5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์หลากหลายเช่น 

ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ดา้นบัญชี ดา้นบริหารจัดการ ซ่ึงสามารถน าประสบการณ์ท่ีมีมาพัฒนาและก าหนด

แนวนโยบายท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระใน

การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวม และมีหน้าท่ีส าคัญในการก าหนดนโยบายบริษัท

รวมถึงการกบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ

เทียบกบัแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงบริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 

4 ท่าน กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระจ านวน 4 ท่านซ่ึงเกิน

กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี

บริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 3 ปี โดยไดก้ าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการตังกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

ของกรรมการแต่ละคน เพื่อใหอ้ยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถใหป้ฏิบติัหน้าท่ี

กบับริษัทได ้รวมทั้งอตัราค่าตอบแทนท่ีก าหนดสามารถเทียบเคียงไดก้บัค าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกนั

หรือใกลเ้คียงกนั 

กรรมการของบริษัททุกคนเขา้ใจถึงหน้าท่ีความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอ้มท่ีจะแสดงความ

คิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระและปรบัปรุงตัวเองใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความชื่อสตัยสุ์จริต

ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน นอกจากน้ี กรรมการ

บริษัททุกคนยงัอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามความรบัผิดชอบอย่างเต็มท่ีและเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเขา้

ประชุมคณะกรรมการ ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็น และมีการก าหนดนโยบายการเปิดเผยรายละเอียดการไปด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยก าหนดใหก้รรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอืน่

ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบริษัทยงัใหค้วามส าคญักับการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและ

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงร่วมถึงรายงานทาง

การเงิน ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัทตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งไดใ้ช้

ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และ

ส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลงัจากการน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ฯ แลว้ 

 

 

 



 

 หน้า | 7  

 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

 

5.1 โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 

 

5.1.1 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

(1) ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ 

(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการ

ของบริษัท จะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

(2) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูล้งมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น 

กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหเ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ใด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุด

กับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้ับเลือกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้และ

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้ับสลากกันส่วนปีหลังๆ 

ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถึงบริษัท 

(5) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(6) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัหรือกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะ

เหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ

ท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

(7) ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม

ขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 

5.1.2 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตอ้งไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผูถื้อหุน้ของ

บริษัทใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

ประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งน้ีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูด้า้นการบัญชีและการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแลว้หากคณะกรรมการ
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บริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม

ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทน

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย

กรรมการตรวจสอบท่ีสรรหามาไดจ้ะตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมี คุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละประกาศท่ีก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

 

คุณสมบตัิคณะกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของ จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี นับรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวช่องของกรรมการอิสระราย

น้ันๆดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผูม้อี านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออ

นุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ทั้งน้ี ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว ไม่รวมถึง

กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุม

ของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดา มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือ 

บุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้อี านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กวา่  2 ปี กอ่นวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู ่เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ

ทางวิชาชีพน้ัน เวน้แต่จะไดพ้ันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบั

เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
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(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้งตน้ อาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ

ควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีด ารง ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับ

จากวนัท่ีไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากมีความจ าเป็นตอ้งใหก้รรมการอิสระด ารง

ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ ควรพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว และน าเสนอเหตุผลต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัเลือกกรรมการอิสระดงักล่าว กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง 

 

คุณสมบตัิคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด

ทะเบียน 

(3) มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง น้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

(4) มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.1.3 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท 

และ/หรือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรรมการ

บริษัทเห็นสมควร และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

 

5.1.4 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย

ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยส่วน

ใหญ่ ทั้งน้ีให ้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหน่ึงคน ข้ึนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

5.1.5 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู ้บริหารของบริษัท และ/หรือ

พนักงานของบริษัท และหรือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวน

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหน่ึง

เป็นประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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5.1.6 องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารใหม้าจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีชื่อเป็น

คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะท่ีท าการคดัเลือกเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีถูก

เสนอชื่อเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 

5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1 /2560 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ไดม้ี

มติอนุมัติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee)และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

 

5.3 บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

5.3.1 ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

(1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ มีความถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งราย    

ไตรมาสและประจ าปี 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audi) ใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี

รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จ าเป็น

และเป็นสิ่งส าคญั พรอ้มทั้งน าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอ

คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชี 

รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรบัโดยทัว่ไป 

(6) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวใหม้ีความถูกตอ้งและ

ครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(7) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ      

4 ครั้ง 

(9) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้ง  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

1. ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 



 

 หน้า | 11  

 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

2. ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

5. ความเห็นเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร

(Charter) 

8. รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

(11) ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญใหฝ่้ายจดัการ/ ผูบ้ริหาร/

หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เกี่ยวขอ้งหรือจ าเป็น 

(12) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท หรือ

ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งใหอ้ านาจ มาใหค้วามเห็นหรือใหค้ าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 

( 13) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ

ประเมินพรอ้มทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

(14) พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(15) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรวมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการต ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

การตรวจสอบ มีวาระต ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ของปีท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ใด ้

 

5.3.2 ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

(1) ท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไวแ้ละ

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมี

คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตอ้ง

ไดร้ับคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวท่ีนับไดอ้ย่างน้อยกึ่งหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะ

กรรมการบริหารทั้งหมด 

(2) พิจารณาการก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัของแต่ละบคุคลใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและจดัใหม้ีการ

แบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจเอื้ อใหเ้กิดการท าทุจริตออกจากกนั รวมถึงการก าหนดขั้นตอนและวิธีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้

รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกนัถ่ายเทผลประโยชน์ และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมติหลักการ รวมถึงควบคุมใหม้ีการถือปฏิบติัตามหลักการและขอ้ก าหนดท่ี

ไดร้บัอนุมติัแลว้ 

(3) พิจารณางบประมาณประจ าปีและขั้นตอนในการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

และควบคุมดูแลการใชจ้่ายตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
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(4) พิจารณาปรบัปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้หมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

(5) พิจารณาอนุมติัการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

(6) พิจารณาการท าสญัญาต่างๆ ท่ีมีผลผูกพนับริษัท ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

(7) รับผิดชอบให้มีข้อมูลท่ีส าคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส 

(8) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

(9) พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

(10) ก ากบัดูแลใหม้ีขั้นตอนใหผู้ป้ฏิบติังานตอ้งรายงานเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีผิดปกติหรือการกระท า

ผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญ

จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(11) ด าเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวขา้งต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทหรือตามท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

(12) การด าเนินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซ่ึงไดร้บัการลงมติ และ/หรือ อนุมติั

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

ครั้งถดัไป 

 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวขา้งตน้น้ัน จะไม่

รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

ขดัแยง้กบับริษัท ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ หรือท่ีประชุมถือ

หุน้(แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามท่ีขอ้บังคับของบริษัทหรือกฎหมายหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งก าหนด 

 

5.3.3 ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) ก าหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใหส้อดคลอ้ง

และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 

(2) วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุม

ความเสี่ยงแต่ละประเภทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความ

เสี่ยง 

(3) ประเมินความเสี่ยงในระดับองคก์ร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงน้ันใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรับได้

รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการท่ีก าหนดไว ้

(4) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรบัปรุงใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอ ท่ีจะ

ควบคุมความเสี่ยง 

(5) มีอ านาจในการเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งมาชี้ แจงหรือแต่งตั้งและก าหนดบทบาทท่ีใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดับมี

หน้าท่ีบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหก้ารบริหาร

ความเสี่ยงบรรลุวตัถุประสงค ์

(6) รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

(7) จดัท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
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(8) ระบุความเสี่ยงดา้นต่าง ๆ พรอ้มทั้งวิเคราะห ์และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งแนวโน้มซ่ึงมี

ผลกระทบบริษัท 

(9) จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนั หรือลดความเสี่ยง 

(10) ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

(11) จดัวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

(12) ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

5.3.4 ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ดา้นการสรรหา 

(1) ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกับลักษณะและการ

ด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยการก าหนดคุณสมบติั และความรูค้วามช านาญแต่ละดา้นท่ีตอ้งการใหม้ี 

(2) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระท่ีจะตอ้งเสนอชื่อกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา โดยการสรร

หาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมใหด้ ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรบัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้ริษัทภายนอก

ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลท่ี

เหมาะสม เป็นตน้ 

(3) พิจารณารายชื่อบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับเกณฑ์

คุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้

(4) ตรวจสอบวา่บุคคลท่ีจะถูกเสนอชื่อนัน่มีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(5) ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคคล

ดงักล่าวมีความยินดีท่ีจะมารบัต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากไดร้บัการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 

(6) เสนอชื่อใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชือ่ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาแต่งตั้ง 

(7) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจา้หน้าท่ีนบริหารข้ึนไป 

ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อใหม้ีความเหมาะสม 

โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่

ในอุตสาหกรรมเดียวกบับริษัท และก าหนดหลักเกณฑใ์หเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามท่ีคาดหวงั ใหม้ีความเป็น

ธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยใหง้านของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

(2) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการ

ด าเนินงานและค่าเบี้ ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบติัท่ีอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิ

ของบริษัท และความรบัผิดขอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงท่ีบริษัท

ตอ้งการ 

(3) พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานกรรมการผู ้จดัการ กรรมการบริหารสายงาน และผูบ้ริหารระดับสูง

ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(4) ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารสายงานระดบัสูง 

ตามหลักเกณฑ์การจ่ายไดพ้ิจารณาไว ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบ้ริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ใหค้ณะกรรมการบริษัทน าเสนอ

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 
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(5) พิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรพัยใ์หม่ใหก้รรมการและ

พนักงาน โดยยึดหลักใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ และสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ี

เพื่อใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 

บริษัทจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทอยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจดัใหม้ีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจ าเป็น โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี ทั้งน้ี

กรรมการตอ้งมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยวาระการประชุมท่ี

ส าคญัประกอบดว้ย การใหค้วามรูแ้ละรายงานผลการท างานของแต่ละหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย พิจารณา

แผนการด าเนินงาน งบการเงินแต่ละไตรมาส งบประมาณประจ าปีของบริษัท รวมทั้งนโยบายส าคัญ ทั้งน้ี บริษัทได้

เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเขา้สู่วาระการประชุม 

บริษัทไดจ้ัดหนังสือเชิญประชุมพรอ้มกับระเบียบวาระการประชุม และเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ี

ชดัเจนเพียงพอ และเหมาะสม เสนอใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษา และพิจารณาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 

7 วนั เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีเลขานุการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน า ดา้นกฎหมาย ขอ้บังคับ และ

กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีกรรมการบริษัทจะตอ้งทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏบิติั

ตามมติของกรรมการ นอกจากน้ียงัใหก้ารสนับสนุนในการจัดประชุม และเป็นผู ้จัดท ารายงานการประชุมเป็นลาย

ลักษณ์อักษรท่ีมีความถูกตอ้ง ชัดเจน ทั้งผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ โดยรายงานการประชุมจะถูก

จดัเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษัท 

 

5.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนั รวมถึงขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 

 

5.6 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

 

คณะกรรมการส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรม และการใหค้วามรูแ้ก่ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของ

บริษัทเพื่อใหเ้กิดแนวทางการรบัรูแ้นวทางการปฏิบัติท่ีดี และน ามาปรบัปรุงการท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง กรณีมีการ

แต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการจะน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เช่น ลักษณะ

ธุรกิจ นโยบายก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ รายชื่อกรรมการ และผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 

5.7 แผนสืบทอดต าแหน่ง 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจน เพื่อใหม้ีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะน าไปสู่การเติบโตและความเจริญกา้วหน้าขององคก์รอย่างยัง่ยืน 

โดยก าหนดใหม้ีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงอื่น ๆ และมีการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมี

ความรูค้วามสามารถในการสืบทอดต าแหน่งส าคญัขององคก์รต่อไปในอนาคต 
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การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 

บริษัทมีขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น ดงัน้ี 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

o ตอ้งรกัษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษัท 

o ตอ้งไม่น าความลับและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม 

o ตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรบัโอน หลกัทรพัยข์องบริษัท โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายใน

บริษัท และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วามลับและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษัท อันอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มูลภายใน

ของบริษัทใหห้ลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ

สาธารณชน และ 24 ชัว่โมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคัญต่อสาธารณชน โดย

ขอ้ก าหนดดังกล่าวใหร้วมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และลูกจา้งของบริษัท

ดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าผิดรา้ยแรง 

(3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษัท ตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยใ์นบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 

(4) ทางบริษัทไดป้ระกาศขอ้บงัคบัดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและถูกจา้งทราบโดยทัว่กนั 

 

การบริหารจดัการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  

 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก าหนดใหม้ีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยคณะกรรม

กรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายใหค้ณะผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการประเมินปัจจยัเสี่ยง ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองคก์รอยา่งสม า่เสมอ ซ่ึงคณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู ในสายงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

กับปัจจัยเสี่ยงน้ันๆ โดยจะท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง

ออกเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสี่ยงน้ัน หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงน้ัน รวมถึง

การติดตามผลใหม้ีการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไว ้และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการต่อไป 

 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการจัดใหม้ีสายงานตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
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ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานส าหรับใชติ้ดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ในการ

ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานและนโยบายท่ีบริษัทก าหนด ซ่ึงบริษัทไดด้ าเนินการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ

การควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยยืดมัน่ในความถูกตอ้ง ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ภายใต้

หลักคุณธรรมและความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ หรือ ขอ้โตแ้ยง้ในความถูกตอ้งและ

ความชอบธรรม โดยยืดมัน่ในความรบัผิดซอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูล้งทุน รวมทั้ง

สรา้งความกา้วหน้าและมีการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 

นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บริษัทใหค้วามส าคัญแก่การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งไม่เรียกรอ้ง รบัเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของท่ีไม่สมควร หรือเกินปกติวิสยัจากผูเ้กี่ยวขอ้งใน

กิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามท่ีถูกเรียกรอ้ง เสนอจะใหเ้งิน หรือผลประโยชน์ หรือสิ่งของใหก้บับุคคลหรือนิติ

บุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย หรือหน่วยราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหม้ีการ

ตอบแทนปฏิบติัท่ีเอื้ อประโยชน์ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เกี่ยวกบังานของบริษัท เว ้นแต่เป็นกรณีท่ีใหห้รือรับตาม

จารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละทอ้งถ่ิน และตามท่ีสมควร 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักต่อการเคารพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนซ่ึงนับเป็นรากฐานของการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสรา้งมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม ดังน้ันบริษัทจึงมีแนวทางส่งเสริมใหม้ีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐานและความเสมอภาคโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้ อชาติ สีผิว 

เพศ ภาษาศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพนัธุ์หรือพื้ นเพทางสงัคม ทรพัยส์ิน ก าเนิด

หรือสถานะ 

 

การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทไดก้ าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัอตัราตลาด ตามความรูค้วามสามารถ ความ

รบัผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน และพฤติกรรม นอกจากน้ีบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะปรบัปรุงและจดัหาสวสัดิการท่ีดี และประโยชน์ 

อืน่ท่ีเหมาะสม เช่น กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ การประกนัอุบติัเหตุส าหรบัพนักงาน และผูบ้ริหารท่ีเดินทางไปปฏิบติังาน 

นอกสถานท่ี การตรวจสุขภาพประจ าปี การจดัใหม้ีเครื่องด่ืมบริการพนักงาน เป็นตน้ 

บริษัทต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาส

เจริญกา้วหน้าตามเหตุผล สรา้งการยอมรบัและรบัรูใ้นผลงานท่ีท า การใหร้างวลัและการลงโทษพนักงานตอ้งอยู่บน

พื้ นฐานของความถูกตอ้ง และกระท าดว้ยความสุจริต รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความ

ปลอดภยัต่อชีวิตสุขภาพอนามยั ทรพัยส์ิน และเอื้ อประโยชน์ในการท างานแก่พนักงาน 

 

ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

ในเรื่องของความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการตั้งราคาท่ียุติธรรมและเหมาะสม โดยการ

พิจารณาเง่ือนไขทางการคา้ การเจรจาทางธุรกิจ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษโดยยืดหลกัเสมือนกบัการท ารายการกบั
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บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทุกรายการ นอกจากน้ีบริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะจัดหาและปรับปรุงระบบการ

ใหบ้ริการท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเกี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์

ถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง โดยค านึงถึงการรกัษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้เสมือน 

หน่ึงสารสนเทศของบริษัท และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 

ส าหรบัความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษัทน้ัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพได้

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ใหก้บัผูบ้ริโภค ใส่ใจในทุกกระบวนการ ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และมุ่งเน้นให้

ลูกคา้ไดร้บัผลิตภณัฑท่ี์ดี และมีคุณภาพ 

 

การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัของสิ่งแวดลอ้ม จึงตระหนักในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน โดยถือเป็น

ภารกิจหลักอย่างหน่ึงของบริษัทโดยใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา

สิ่งแวดลอ้มรวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด ระมดัระวงั ไม่ใหก้ารด าเนินกิจการเกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบน้อยท่ีสุด รวมถึงการจดักิจกรรมหรือสนับสนุน

การจดักิจกรรมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอนัเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 

 

การร่วมพฒันาชุมชมหรือสงัคม 

บริษัทมีจิตส านึกถึงบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสงัคม โดยมีแนวทางท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุมใหม้ีการ

ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสคัม ตามสมควรแต่ละกรณี 

 

การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผู ้

มีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน และมีแผนจัดท าโครงการ 

IS014001 เพื่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมทัว่ไปอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

 

การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนท่ีแสดงวา่ผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิด 

ความเสียหายจากการด าเนินงานของบริษัท หรือการท่ีพนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระท าการใดท่ีทุจริต ผิดกฎหมาย 

โดยสามารถยื่นเรื่องไดท่ี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซนัสวีท จ  ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 

โทร 081 9989049 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

อีเมล ์audit_committee@sunsweetthai.com 

ส านักงานเลขานุการบริษัท 

อีเมล ์company_secretary@sunsweetthai.com 
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โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนทั้งท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่บริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่ม

อื่นท่ีเป็นผูแ้จง้เบาะแส จะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษัทไดก้ าหนดไว ้

 

ไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2565 

 

 

 

 

(นายไกรฤทธ์ิ บุญยเกียรติ) 

ประธานบริษัท 


