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ตําแหน่งตั้งแต่ผอู ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่าขึ้นไป

หมวด 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ เคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิข องผูถ้ ือหุ ้นและ
อํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิเรื่ องต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุ ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่ งใส
และภายในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้
1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุม้ ครองให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายได้รับสิ ทธิพ้ืนฐาน และดูแล
การรักษาสิทธิอย่างเคร่ งครัดและเท่าเทียมกัน และไม่ทาํ การใดๆอันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น
อันได้แก่
1.1 สิ ทธิได้รับใบหุ ้น และสิ ทธิ การโอนหุ ้น รวมถึงได้รั บสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ทัน เวลา และใน
รู ปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบแก่บริ ษทั และตนเอง
1.2 สิ ทธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งตามข้อบังคับ
บริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิ 1 เสียงต่อ 1 หุน้
1.3 สิ ทธิ เข้าร่ ว มประชุ มและออกเสี ยงในที่ ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้น เพื่อตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่สําคัญของบริ ษทั และในสิ ทธิข องผูถ้ ือหุ ้นที่ คณะกรรมการต้องขอความเห็น ชอบจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
1.5 สิทธิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั
1.6 สิทธิในส่วนแบ่งกําไร
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นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องดู แลโครงสร้ างการถือหุ ้น ของบริ ษ ัท ไม่ให้มีก ารถือหุ ้น ไขว้หรื อถือหุ ้น
แบบปิ รามิดในกลุ่มของบริ ษทั ไม่ให้กรรมการแต่ละรายถือหุ ้นในบริ ษทั เกินร้อยละ 25 ของหุ ้นที่ออกจําหน่ าย
และชําระแล้ว รวมถึงให้มีอตั ราหุ ้น Free Float ของบริ ษ ัท (หมายถึงหุ ้น ในส่ ว นที่ ไม่ได้ถือโดย Strategic
Shareholder และไม่ได้เป็ นหุน้ ที่ซ้ือคืน) เกินกว่าร้อยละ 40 และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนสถาบันรวมกัน
มากกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
2

การประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่าง
เต็มที่ และไม่กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิที่อาจเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม เช่น กําหนด
ขั้นตอนการลงทะเบียนหรื อวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงที่ยงุ่ ยาก เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมการ สนับสนุ น ให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ งคําถามล่ว งหน้าก่ อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ผ่า นช่ องทาง
นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเผยแพร่ หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนวันนัดประชุม
2.3 คณะกรรมการ อํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดย
2.3.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงในแต่ละวาระเพื่อกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ ตลอดจนคําแนะนํา
วิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยงุ่ ยาก เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถจัดเตรี ยมเอกสารได้อย่างถูกต้องและ
ไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่ วมประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเพื่อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้

3

การดําเนินการในการประชุม
เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กําหนดนโยบายไว้ดงั นี้
3.1 จัด ให้มี ร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่ ออํา นวยความสะดวกในการลงทะเบี ย น
การนับคะแนน และแสดงผลคะแนนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
3.2 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผูบ้ ริ หาร ต้อง
เข้าร่ ว มประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทุ ก ครั้ งเพื่อรั บ ฟั ง ชี้ แจงหรื อตอบคําถามผูถ้ ือ หุ ้น โดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถ
สอบถาม ขอคําอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม
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3.3 ในการพิจารณาวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการ จัด ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ย ง
เพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงจัด ให้มีที่ปรึ ก ษากฎหมายของบริ ษ ัท และ
ตัวแทนจากผูถ้ ือหุน้ ร่ วมเป็ นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนทุกครั้ง
3.4 เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในการออกเสียง คณะกรรมการจัดให้มีขอ้ มูลเพื่อการลงมติดงั นี้
3.4.1 วาระเลือกตั้งกรรมการ
รายชื่ อ พร้ อ มประวัติ ก รรมการที่ ต ้อ งการเสนอแต่ ง ตั้ง และจํา นวนปี ที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3.4.2 วาระการจ่ายเงินปันผล
เปิ ดเผยจํานวนเงินที่จ่ายจริ งเปรี ยบเทียบกับนโยบายบริ ษทั และจํานวนเงินที่จ่ายปี ก่อน
3.4.3 วาระค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น เช่น
ค่าตอบแทนประจํา โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็ นต้น โดยรวมถึงค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการชุดย่อย
3.4.4 วาระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ชื่อผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าบริ การสอบบัญชี
อนึ่ง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งให้คณะกรรมการ เพิ่มวาระการประชุมได้
4

การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
4.1 คณะกรรมการ กําหนดให้มีก ารจดบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และผลการลงคะแนนที่ เห็ น ด้ว ย
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ตลอดจนบัตรเสี ยในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง บันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
4.2 คณะกรรมการเปิ ดเผยสารสนเทศที่ สาํ คัญของการประชุมผูถ้ ือหุ ้นผ่านช่องทางเผยแพร่ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป แล้วจึงเผยแพร่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับ
รายละเอียดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายด้วยความเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นต่างชาติ
คณะกรรมการ ดูแลและสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น
ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในเหตุการณ์ที่สาํ คัญต่างๆ รวมถึง
การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้ว น
โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภ าพ ภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม และเอื้อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ข องตน ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
1 การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1 ผูถ้ ื อ หุ ้น จะได้รั บ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ฉบับ ภาษาไทยหรื อภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง ให้ข ้อ มู ล
สารสนเทศเกี่ย วกับระเบียบวาระ วัต ถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในวาระ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ หนังสื อมอบฉันทะและข้อมูล
สถานที่ วันและเวลาที่ประชุมอย่างสมบูรณ์ โดยจัด ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าอย่าง
น้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน
และไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
1.2 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประกอบด้วยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของ
ผูถ้ ือหุน้
1.3 บ ริ ษั ท เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท คื อ
www.srithaisuperware.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมีร ะยะเวลา
เพียงพอในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประชุม
2

การคุม้ ครองสิทธิผถู ้ ือหุน้
2.1 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรื อเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษ ัท โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ด
ปี การเงินของบริ ษทั
2.2 ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จาํ เป็ นต้องรวบรวมจํานวนหุ ้นให้ได้
สัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั โดยคณะกรรมการสงวนสิ ทธิในการพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
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2.3 คณะกรรมการดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เรี ยงลําดับตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และ
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆในที่ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
2.4 คณะกรรมการกําหนดให้มีก ารเปิ ดเผยมติ ที่ประชุ มและการจัด ทํารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ที่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
3

สิทธิเพื่อความเท่ าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ ายบริหาร
3.1 คณะกรรมการ กําหนดนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
และนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และการใช้ขอ้ มูลภายใน (Securities Trading and
Inside Information Policy)ไว้เป็ นระเบี ยบปฏิบัติ ข องบริ ษัท ซึ่ ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจน
พนักงานของบริ ษทั รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ รวมทั้งละเว้นการซื้ อ
หรื อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน สถานะของบริ ษทั หรื อข้อมูลสําคัญ
อื่นๆ แก่สาธารณชน
3.2 กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริ ษ ัทตามที่
กฎหมายกําหนด ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ผ่านเลขานุการบริ ษทั
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมการ เคารพสิทธิและให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรื ออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียกลุม่ ต่างๆ
ของบริ ษทั ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ่ วมลงทุน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผูส้ อบบัญชีอิสระ สื่ อมวลชน ชุมชน
ที่บริ ษทั ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
ให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างสมํ่าเสมอในการสร้างความมัน่ คงและการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของบริ ษทั
คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดย
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริ ษทั
1

การปฏิบัตติ ่อพนักงาน
คณะกรรมการ มุ่งมัน่ ที่จะบริ หารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยการกํากับดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถทักษะและ
ทัศ นคติ ที่ดี ได้รับค่ าตอบแทนและสวัสดิ ก ารที่ เป็ นธรรม อยู่ภ ายใต้สถานที่ ปฏิบัติ งานที่ มีก ารจัด การระบบ
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงาน และไม่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
คณะกรรมการ จัดให้มีกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรื อบอกกล่าวใน
เรื่ องที่จะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรื อต่อตนเอง โดยกําหนดวิธีการบริ หารจัดการข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว
พร้อมไปกับการปกป้องพนักงานผูร้ ้องทุกข์
2

การดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม
คณะกรรมการ ส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ น
ธรรม โปร่ ง ใส ไม่ มีก ารรั บ หรื อ จ่ า ยอามิ สสิ น จ้า ง และเพื่อสร้ า งความมัน่ คงและความยัง่ ยืน ให้แก่ ทุก ฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกําหนดให้ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
1) มุ่งมัน่ ที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุ ดของลูกค้า ด้วยความเป็ นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ ความ
ปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) ให้ความสําคัญกับคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการดําเนิ นธุรกิจร่ วมกัน
อย่างโปร่ งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ด ของบริ ษ ัท ด้วยผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมแก่
ทั้งสองฝ่ าย
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3)

4)
5)

6)

7)

ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมืออาชีพ เป็ นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มความร่ วมมือ
กับคู่ แข่ งทางการค้าอย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่ อผูบ้ ริ โ ภค ไม่มีก ารปกปิ ดข้อตกลงหรื อ
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยจัดทําและปฏิบตั ิตามสัญญา
และเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่ งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
ซื้ อขายสิ น ค้าหรื อบริ ก ารกับบุ ค คลภายนอก หรื อดําเนิ น ธุ ร กรรมด้ว ยความเป็ นธรรม โปร่ งใส
ไม่มีการให้หรื อรับอามิสสิ นจ้าง สิ นบน รางวัล การบันเทิง จากบุคคลที่ เกี่ยวข้องซึ่งจะส่ งผลใดๆ
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับทรั พย์สินทางปั ญ ญา และไม่ล่ว งละเมิด ทรั พย์สินทางปั ญ ญา
ทุกประเภทอย่างเคร่ งครัด ส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู ้ ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่นาํ ผลงานหรื อข้อมูล
อันเป็ นสิทธิของผูอ้ ื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปฏิบตั ิ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เกี่ย วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
บริ ษทั จดทะเบียน รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านสื่ อต่างๆ
เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว

3

การปฏิบัตทิ ี่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ ตระหนัก ถึงความรั บผิด ชอบต่อสังคมและเป็ นมิต รกับสิ่ งแวดล้อม โดยถือเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมัน่ ที่จะผลิตและจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและราคา
เป็ นธรรมต่ อผูบ้ ริ โ ภค สนับสนุ น กิ จ กรรมเพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และเสริ ม สร้ า งประโยชน์สุข ของชุ มชน
สนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดี และทําประโยชน์ให้ชุมชนที่บริ ษทั
ตั้งอยู่ ป้ องกัน และควบคุ มอุบัติ เหตุ ของเสี ย หรื อเหตุก ารณ์ ที่มีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ใช้และดู แลการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู ้ คุณค่ า เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุ ด และมีประสิ ทธิภ าพที่สุด ตลอดจนปรับปรุ งระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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4

การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระทําผิด
คณะกรรมการ ส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนัก งานและผูเ้ กี่ย วข้องทุ กคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และการห้ามจ่ายหรื อรับสินบนทุกรู ปแบบ จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบและกลไกที่รัดกุมเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูล
หรื อ ให้เ บาะแสเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ตหรื อการไม่ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบกฎเกณฑ์ที่ เกี่ ย วข้อง รวมทั้ง มี
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการคุม้ ครองปกป้องผูท้ ี่ร้องเรี ยน/แจ้งข้อมูลอย่างเคร่ งครัด

5

การส่ งเสริมนวัตกรรม
คณะกรรมการ ให้ความสําคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ
การสร้ างประโยชน์แก่ลูก ค้าและผูม้ ีส่ว นได้เสี ยที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนดําเนิ น การจัด สรรและจัดการทรั พยากร
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณภาพ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบและให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและ
ทันเวลาตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดําเนิ นงาน เป็ นต้น และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผูถ้ ือ
หุน้ การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็ นต้น เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ ้น และ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการ กําหนดให้หน่ ว ยงานนัก ลงทุ น สัมพัน ธ์ เป็ นผูร้ ั บผิด ชอบนําเสนอข้อมูลต่ าง ๆ อย่างถูก ต้อง
ครบถ้ว น เพี ยงพอและเป็ นปั จ จุ บัน โดยบุ ค คลภายนอกสามารถเข้าถึง ได้ผ่านทุ ก ช่ องทางที่ บริ ษ ัทกํา หนด
อยูเ่ สมอ เพื่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ เช่นนักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็ นต้น ได้อย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบริ ษทั ที่เผยแพร่ ตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแล ประกอบด้วย
1 ข้ อมูลบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจําปี ได้แก่
 วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 ข้อบังคับบริ ษทั หนังสือบริ คณห์สนธิ
 โครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั และการบริ หารงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั และ
การบริ หารงาน
 รายชื่อและประวัติกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
 โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น ข้อมูลผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ ถือหุ ้นตั้งแต่ ร้ อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสี ยง สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงการถือหุ ้นของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ ้นของคู่สมรส และบุตรหรื อบุตร
บุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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2

การกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจําปี ได้แก่
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงและนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฎิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวพร้อม
เหตุผล
 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุมและ
จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม รวมถึงการฝึ กอบรม และพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพ
ของกรรมการ
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทน
 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร การมีส่วนได้เสี ย และรายการระหว่าง
กันที่สาํ คัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
 จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการและพนักงาน
 ข้อมูลผูส้ อบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริ การอื่นๆ และความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี

3

ผลการดําเนินงาน
รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีอิสระ จัดทําคําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้วดั ที่ชดั เจน วัดได้และบรรลุได้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ
เพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก
บริ ษทั เพื่อหาแนวทางป้องกันและวัดผลที่เป็ นรู ปธรรม โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ รายงานประจําปี การแถลงข่าว
หรื อช่องทางการเผยแพร่ อื่นๆของบริ ษทั เป็ นประจํารายไตรมาส หรื อรายปี แล้วแต่กรณี
4

ช่ วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการ มี น โยบายเปิ ดเผยข้อ มู ล ทั้ง ข้อ มู ล ทางการเงิ น และข้อ มู ล ที่ มิ ใ ช่ ข ้อ มู ล ทางการเงิ น
ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม และเป็ นธรรมต่ อผูม้ ีส่ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ม ด้ว ยการเผยแพร่ ข ้อมูลตามกฎเกณฑ์ หรื อ
ข้อกําหนดของหน่วยงานที่กาํ กับดูแล การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญแก่สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรื อผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นลําดับแรกเสมอ เพื่อมิให้เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใดโดยเฉพาะ หาก
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลใดแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง บริ ษทั จะดําเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถรักษาไว้ซ่ึง
ความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สาธารณชน หรื อบริ ษทั อาจพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวแก่สาธารณชนทันที
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อนึ่ง บริ ษทั ให้ความสําคัญกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยนักวิเคราะห์ทุกสถาบัน และจะนํามา
เผยแพร่ เป็ นส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั งดเว้นที่จะแสดงความเห็น หรื อประเมิน
ข้อคิดเห็นหรื อประมาณการของบทวิเคราะห์ เว้นแต่มีขอ้ ความที่คลาดเคลื่อนอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั จะชี้แจงและ
ทําความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ตามแต่กรณี เพื่อป้ องกันนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดงั กล่าวไม่ให้มีความเข้าใจ
ผิดพลาด
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้บริ ษทั จัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยัน่ ยืน (Sustainable Development
Report) ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น ลูกค้า ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ได้รับทราบผลการดําเนิ นงาน
ที่สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับนโยบาย การกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั
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หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1

โครงสร้ างคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีจาํ นวนกรรมการที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน มีสัดส่ วนกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่น ที่ อยู่ใน
ราชอาณาจักร
คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อกฎเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยหน่ วยงานกํากับดูแล
มีความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายและจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจน
อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
ประเภทของกรรมการมีดงั นี้
1) กรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร (Executive Director) หมายถึ ง กรรมการที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้องกับ การ
บริ หารงานประจําและ/หรื อมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่งมีสัดส่ วนไม่เกินกึ่งหนึ่ งของกรรมการ
ทั้งหมด
2) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารงานประจําของบริ ษทั
3) กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่หรื อ
กลุ่มของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และผูบ้ ริ หาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยต้องมีสดั ส่วนกรรมการอิสระ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ กํา หนดให้ก รรมการอิสระของบริ ษ ัทสามารถถือครองหลัก ทรั พย์บ ริ ษ ัท ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหลักทรัพย์ที่ออกจําหน่ายแล้ว

2

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และการกํากับดูแล เพื่อให้
การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย นโยบาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเพิ่มมูลค่าแก่
ผูถ้ ือหุน้ มีจริ ยธรรมที่ดีและคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายทั้งในปัจจุบนั และระยะยาว
คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลกิจการให้มีการ
บริ หารจัดการที่ดี โดยครอบคลุมถึง
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1)
2)

การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุซ่ึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
3) การติดตาม และประเมินผลผ่านการรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั
4) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีกรอบการดูแล
และการบริ หารจัด การเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ ส่ งเสริ มโอกาสทางธุ ร กิ จ หรื อ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั
คณะกรรมการ มี ค วามมุ่ ง มั่น ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ของบริ ษัท ให้ มี ค วามยัง่ ยืน ภายใต้ว ัต ถุ ป ระสงค์
และเป้ าหมายที่ ส อดคล้องกับ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ท้ ังกิ จ การ ลู ก ค้า ผูม้ ี ส่ว นได้เสี ย และสังคมส่ ว นรวม ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการแข่ งขัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มี
ผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2) การประกอบธุ ร กิ จ อย่างมีจ ริ ย ธรรม เคารพสิ ทธิ และมีค วามรั บผิด ชอบต่ อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่ว น
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3) การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เป็ นประโยชน์ต่ อสังคม และมีก ารพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ องเพื่อลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
3

หลักปฏิบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
 ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ (Duty of Loyalty)
 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษ ัท มติค ณะกรรมการ มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กาํ กับดูแล (Duty of Obedience)
 เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
คณะกรรมการ แต่ งตั้งคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่งเป็ นบุค คลที่ มีความรู ้ ความสามารถอย่างเพีย งพอ เพื่อทําหน้าที่
ดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยคณะกรรมการมีการติดตามผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ได้อย่างอิสระ
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4

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงั นี้
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการบริ ษทั มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
2) กําหนดเป้าหมายและนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ
3) ควบคุมดูแลฝ่ ายบริ หารให้บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นไปตามมติ
คณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4) จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ
และอนุ มตั ิ และเพื่อขอมติ ต่ างๆ จากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในเรื่ องที่ อยู่น อกเหนื ออํานาจหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
5) จัดประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6) กํากับดูแลธุรกรรมหรื อการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สาํ คัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้ สิน และ
ชื่อเสียงของบริ ษทั เช่น การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้น
7) พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในส่วนที่ไม่จาํ เป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8) กําหนดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9) กํากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา
10) แต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11) แต่งตั้ง หรื อเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันของบริ ษทั
12) กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริ ษทั ตลอดจนปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั
13) พิจารณา และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั
14) ติดตามผลการดําเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจําปี ของบริ ษทั และเปรี ยบเทียบ
กับงบประมาณ
15) พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษทั ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั
16) ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิ น และความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจน
การจัดเตรี ยมแผนสํารองในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบ
ปัญหาทางการเงินไว้อย่างเหมาะสม
17) พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
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18) พิจ ารณาการทําสัญ ญาที่ เ กี่ ย วกับการทําธุ ร กิ จ ปกติ ที่เ ป็ นสาระสํา คัญ และสัญ ญาที่ ไ ม่เ กี่ ย วกับ
การทําธุรกิจปกติ
19) จัดให้มีการกํากับดูแล และติดตามการบริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
20) จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั และนําไปปฏิบตั ิทุกระดับชั้น
21) ปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม
5

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการ มอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการ
ชุดย่อยทําหน้าที่สนับสนุ นการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจน
คุณลักษณะที่จาํ เป็ น เพื่อร่ วมพัฒนาบริ ษทั ให้มีความเจริ ญเติบโตก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและบรรลุต่อเป้ าหมาย และ
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อ
1) แต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง ตามผังโครงสร้างองค์กร
2) แต่งตั้งเป็ นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมที่พน้ จากวาระก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
3) เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แทนกรรมการรายเดิมที่
พ้นวาระการดํารงตําแหน่ง หรื อในกรณี ที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 13 และข้อ 14
ทั้งนี้ หากเป็ นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการคนนั้นต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาจากรายชื่อที่ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอ หรื อจากทะเบี ย นกรรมการอาชี พ ในทํา เนี ย บของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษ ัทไทยหรื อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีค วามรู ้ และประสบการณ์เกี่ย วกับธุ รกิ จของบริ ษทั รวมถึงได้พิจารณาเรื่ องความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย
6

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง โดยกําหนดรอบการประชุมแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้า
ตลอดปี อย่างชัดเจน และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมในกรณี ที่มีความจําเป็ นโดยจัดเวลาและสถานที่ประชุมไว้
อย่างสะดวก กรรมการมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 80% ของจํานวนครั้งที่จดั ประชุมทั้งปี และเปิ ดเผย
จํานวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงานประจําปี
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เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ โดยรวมวาระการประชุมที่ กรรมการ
อิสระได้เสนอไว้ดว้ ย เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อได้มีเวลาศึกษาและพิจารณา
โดยในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั /ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
ประธานกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่นาํ เสนอสาระสําคัญของแต่ละวาระการประชุม
เพื่อประมวลความเห็ น และให้ได้ข ้อสรุ ปเป็ นมติที่ประชุมเพื่อดําเนิ น การต่อไป โดยเปิ ดโอกาสให้ก รรมการ
ร่ วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ หรื ออาจเชิญผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดที่ชดั เจนในวาระนั้นๆแก่คณะกรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการ สามารถขอข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมจากผูบ้ ริ หารหรื อจากเลขานุ การบริ ษทั รวมถึงอาจจัด
ให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
1) คะแนนเสียงข้างมาก
2) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น หรื ออาจใช้สิทธิไม่เข้า
ร่ วมประชุมเฉพาะในวาระนั้น
3) การลงมติ แต่ละวาระ ต้องมีก รรมการอยู่ในที่ ประชุ ม คณะกรรมการ อย่างน้อยสองในสามของ
จํานวนกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7

จํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
เพื่อให้ก ารปฏิบัติ หน้าที่ ตามความรับผิด ชอบของกรรมการ มีประสิ ทธิ ภ าพ และสามารถจัด สรรเวลา
อย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึ งกําหนดให้ก รรมการแต่ ล ะคน สามารถดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท
จดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อรวมบริ ษทั ด้วยแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

8

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ เป็ นผูเ้ ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไว้ ดังนี้
1) เป็ นผู ้น ํา ด้า นนโยบาย กํา หนดวิ สั ย ทัศ น์ และกํา กับ ดู แ ลการทํา งานของผู ้บ ริ หารระดับ สู ง
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
2) เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3) ดู แ ลให้ม ั่น ใจว่ า การปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการ เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งตามข้อ บัง คับ บริ ษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4)
5)
6)
7)
8)

ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ก รรมการมี ส่ว นร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้งหลีก เลี่ ย ง
การแสดงให้เห็นถึงการชักนําให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยงของ
แต่ละฝ่ ายมีจาํ นวนเท่ากัน
เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดและปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมหรื อวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
ให้คาํ แนะนํา และการแยกบทบาทที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายบริ หาร
เป็ นตัวแทนคณะกรรมการต่อบุคคลภายนอก และเป็ นผูน้ าํ ในการชี้แจง สื่อสารต่อสาธารณชนผูถ้ ือ
หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

9

กรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่สรรหา และเสนอ
บุคคลที่มีคุณ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดงั นี้
1) บริ หารและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามทิศทาง เป้ าหมายของ
บริ ษทั และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
2) บริ หารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั
3) บริ หารจัดการด้านบริ หารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมัน่ คง
4) บริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก ตลอดจนเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก ับผูม้ ีส่ว นได้เสี ย
ทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยัง่ ยืน
5) บริ หารจัดการด้านการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) บริ หารจัดการการเสริ มสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7) ดูแลและปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริ ษทั
โดยเคร่ งครัด
8) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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10

วาระการเป็ นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ กํา หนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตามข้อบังคับบริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นไปตามพระราช
บัญญัติบริ ษทั มหาชน โดยกําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่ละปี กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนึ่ ง หากกรรมการคนใดพ้น จากตําแหน่ งกรรมการ ก็ให้พน้ จากการเป็ นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการ
แต่งตั้งด้วย
11

การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การและผู้บริหาร
กรณี กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร ได้รับการเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่นซึ่งมิใช่อยู่
ภายในกลุ่มของบริ ษทั โดยจะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม ให้กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารรายงานให้
คณะกรรมการเพื่อทราบ
ทั้งนี้ บริ ษทั อื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารจะไปเป็ นกรรมการนั้น ต้องไม่ดาํ เนิ นธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริ ษทั และเมื่อรวมจํานวนบริ ษทั อื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการแล้ว ต้องไม่เกิน
5 บริ ษทั ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายข้อ 7 เรื่ องจํานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
12

ประธานกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ดเป็ นบุคคลเดียวกัน
คณะกรรมการ ไม่มีนโยบายให้ประธานกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เป็ นบุ ค คลเดี ยวกัน เว้น แต่ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน
ตลอดจนมีภาพลักษณ์เป็ นที่ยอมรับในการดําเนินธุรกิจ จึงจะอนุมตั ิให้ประธานกรรมการ ดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร
สูงสุดด้วยได้
13

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน พิ จ ารณากํา หนดโครงสร้ าง และอัต ราค่ าตอบแทน
กรรมการด้วยการรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งปั จจัยเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการรายบุคคลโดยให้
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติ งานของกรรมการแต่ละคน กรรมการคนใดที่ ได้รั บมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบมากขึ้น ก็ให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้ค ณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํ เนิ นงานตาม
เป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
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ทั้ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เสนอข้อ มู ล ค่ า ตอบแทนกรรมการต่ อ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
14

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ที่จาํ เป็ นและเหมาะสมเป็ น
เลขานุการบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานและติดตามกับฝ่ ายบริ หาร ให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการและมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุ ก ารบริ ษทั มีหน้าที่ค วามรั บผิดชอบตามที่พระราชบัญ ญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พย์ และ
หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้
15

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลัน่ กรองงาน
และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ แต่ งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และจัด ให้มีก ฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คนโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอที่จ ะ
สามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทํา หน้า ที่ ก าํ กับดู แ ลให้บริ ษ ัท มีร ะบบการควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอ
และมีประสิ ทธิ ผล มีระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อให้ก ารจัด ทํา
รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มี อ งค์ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ และหน้ า ที่ ต ามที่ ก ํา หนดในกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นไปตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจัด ให้มีก ารประชุ มอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ งและการประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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ทั้งนี้ ต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี พร้อมทั้งจัดทํารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
2)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ไม่เกิ น 4 คน โดยมีก รรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ทํา หน้า ที่ พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ย
และรู ปแบบค่ า ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ
โดยในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการต้องนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอน
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งคัดสรร
บุคคลตามขั้นตอนการสรรหาที่ได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2) พิจารณาและอนุมตั ิผงั โครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ทั้งในกรณี ที่มี
ตําแหน่งว่างหรื อกรรมการครบวาระการดํารงตําแหน่ง
4) พิจารณาอนุ มตั ิ ผสู ้ มควรได้รั บแต่ งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หาร ตามที่ ฝ่ายบริ หารได้ค ัดสรรและเสนอ
พิจารณา ทั้งในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่างลงหรื อเพิ่มตําแหน่งใหม่
5) พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารได้แก่ เงินเดือน บําเหน็จ โบนัส
สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่
เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
6) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
รายงานต่อคณะกรรมการ
7) ปฏิบัติง านอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ย วเนื่ องกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ต้องจัด ให้มีก ารประชุ มอย่างน้อย 2 ครั้ งต่ อ ปี
และต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจัด ทํารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
3)

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 4 คน
โดยมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งเป็ นกรรมการ
อิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี :
1) จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับ
บริ ษ ัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบี ยบและข้อกําหนดของหน่ วยงานที่ ทาํ
หน้าที่ กาํ กับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
2) พิจ ารณาทบทวน และปรั บปรุ งนโยบายการกํากับดู แลกิ จ การที่ ดี อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั
3) กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนําแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความ
ต่อเนื่อง
4) เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
5) สนับสนุนและส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสีย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั
6) จัดทํารายงานผลการประเมิน การกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ
พร้อมทั้งนําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ :
1) จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับบริ ษทั
และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) พิจ ารณาทบทวน และปรั บปรุ งนโยบายและแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ปชั่น อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ ย วกับการต่ อต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั
3) กํากับ ดู แล และให้ค ําแนะนําแก่ ก รรมการ และผูบ้ ริ ห ารในการปฏิบัติ หน้าที่ และความ
รับผิด ชอบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ ย วกับการต่อต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั่น เพื่อให้
มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
4) เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
ข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
5) สนับ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ผูม้ ีส่ว นได้เสี ย ร่ วมปฏิบัติ ตามนโยบายการต่ อต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
6) จัด ทํา รายงานผลการประเมิ น การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น ประจํา ปี เพื่ อ รายงาน
คณะกรรมการ พร้อมทั้งนําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความ
เหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการ
ปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการอย่า งน้อย 2 ครั้ งต่ อ ปี ตลอดจนประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจ การที่ดี เป็ นประจําทุก ปี และจัดทํารายงานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ด้วย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
4)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ แต่ งตั้งคณะอนุ ก รรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจํานวนไม่เกิ น
10 คน มีภ ารกิจช่ วยคณะกรรมการดูแลกระบวนการบริ หารความเสี่ ย งโดยรวมให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องดําเนิ นการเพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ ค รอบคลุ มปั จ จัย ความเสี่ ย งทั้งหมดอย่างมีป ระสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภ าพ และมี ก ารปฏิบัติ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ศึก ษา ทบทวนและประเมินความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ นทั้งความเสี่ ยงจากภายในและภายนอก
องค์ ก ร รวมถึ ง แนวโน้ ม ของผลกระทบที่ อ าจ มี ต่ อ องค์ ก ร โดยครอบคลุ ม อย่ า งน้อ ย
4 ประการดังนี้
(1) ความเสี่ยงทางการเงิน
(2) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
(3) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
(4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2) กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หาร
ความเสี่ยงโดยรวม
3) กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริ ษทั
4) กําหนดวงเงินหรื อประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุ มตั ิ
เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
5) กํากับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้นาํ กลยุทธ์การ
บริ หารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
6) มีอ าํ นาจแต่ ง ตั้ง คณะทํางาน เพื่ อประเมิน จัด การ และติ ด ตามผลการบริ หารความเสี่ ย ง
ทัว่ องค์กร
7) เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องรายงานผลการดําเนิ น งานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
16

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษ ัท ทําหน้าที่ จ ัด เตรี ยมข้อมูล ได้แก่ คู่มือกรรมการบริ ษ ัท
จดทะเบี ย น ลัก ษณะและทิ ศ ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็ นต้น พร้ อมทั้งจัด ให้มีการแนะนําเกี่ ยวกับลัก ษณะธุรกิ จ
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารใหม่
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กรรมการและผูบ้ ริ หารปัจจุบนั :
คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั จัดหาหลักสู ต รเพื่อสนับสนุ นให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เข้ารับการอบรมหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องกับ
สถาบันที่มีความน่ าเชื่อถือและสอดคล้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เป็ นต้น และให้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่ วมอบรมหรื อ
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการและผูบ้ ริ หารแต่ละคนไว้ในรายงานประจําปี
17

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานคณะกรรมการทั้งคณะเป็ นประจําทุก ปี โดย
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
2) การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)
4) แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการ (Board Style)
5) การจัดเตรี ยมและการดําเนินการประชุม (Board Meetings)
6) องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)
นอกจากนี้ คณะกรรมการชุ ด ย่อยชุ ด ต่ างๆ ที่ ได้รั บการแต่ ง ตั้งจากคณะกรรมการ ก็ ต ้องจัด ให้มีก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี ด้วยเช่นกัน
อนึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคลด้วย
18

การส่ งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
18.1

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม
คณะกรรมการ กําหนดให้การลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ต้องมีมาตรการหรื อกลไกในการ
กํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมอย่างเพียงพอในระดับที่เหมาะสม
กับขนาด และประเภทของแต่ละธุรกิจ
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18.2

นโยบายการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการพัฒนาอย่ างยั่งยื น
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
คณะกรรมการ กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของบุคลากรทุกระดับ
ขององค์กร ในการสร้างสรรองค์กรให้มีความโปร่ งใส ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมทั้งให้รายงานผลการดําเนิ นงานตามนโยบายการกํากับดู แลกิจการที่ดีและนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจําปี ของบริ ษทั

18.3

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการ ให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยกําหนดให้มี
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
บริ ษัท และบริ ษัท ในกลุ่ ม ต้อ งปฏิ บัติ ต ามอย่า งเคร่ งครั ด ตลอดจนสื่ อสารเพื่ อ สนับสนุ น ให้
บุคคลภายนอก ได้แก่ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้าง หรื อผูร้ ับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิน้ ีเช่นกัน รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

18.4

นโยบายป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ ให้ความสําคัญต่อการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เช่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มบริ ษ ัท เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นรายการที่อาจ
ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ จึ ง กําหนดให้บุค ลากรของบริ ษัท ต้อ งปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการทํารายการ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้

18.5

นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการ ให้ความสําคัญต่อการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่อาจ
ใช้ขอ้ มูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์บริ ษทั จึงกําหนดระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการซื้อขายหลักทรัพย์บริ ษทั พร้อมทั้งบทลงโทษ
เพื่อถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
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