นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั
คณะกรรมการ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)
พนักงานของบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน) ตาแหน่งตั้งแต่
ผูอ้ านวยการส่ วนหรื อเทียบเท่าขึ้นไป

หมวด 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ เคารพในสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อหุ ้น โดยมี นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เพื่ อคุ ้มครองสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและ
อานวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น ในการใช้สิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งต่ างๆ ที่ ผู ถ้ ื อหุ ้ น สมควรได้รับ อย่างครบถ้วน ถู ก ต้อ ง
โปร่ งใส และภายในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้
1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุม้ ครองให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและดูแล
การรักษาสิ ทธิ อย่างเคร่ งครัดและเท่าเทียมกัน และไม่ทาการใดๆอันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น
อันได้แก่
1.1 สิ ท ธิ ได้รับ ใบหุ ้น และสิ ทธิ ก ารโอนหุ ้ น รวมถึ งได้รับ สารสนเทศ อย่างเพี ยงพอ ทันเวลาและใน
รู ปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจที่มีผลกระทบแก่บริ ษทั และตนเอง
1.2 สิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งตามข้อบังคับ
บริ ษทั กาหนดให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ 1 เสี ยงต่อ 1 หุน้
1.3 สิ ท ธิ เข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อหุ ้ น เพื่ อ ตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง
นโยบายที่สาคัญของบริ ษทั และในสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็ นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 สิ ทธิ เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
1.5 สิ ทธิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั
1.6 สิ ทธิ ในส่ วนแบ่งกาไร
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นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องดู แลโครงสร้ างการถื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่ให้มีการถื อหุ ้นไขว้หรื อถื อหุ ้น
แบบปิ รามิดในกลุ่มของบริ ษทั ไม่ให้กรรมการแต่ละรายถื อหุ ้นในบริ ษทั เกิ นร้ อยละ 25 ของหุ ้นที่ออกจาหน่ าย
และช าระแล้ว รวมถึ งให้ ด ารงอัต ราหุ ้น Free Float ของบริ ษ ทั (หมายถึ งหุ ้ น ในส่ วนที่ ไม่ ได้ถื อ โดย Strategic
Shareholder และไม่ได้เป็ นหุ น้ ที่ซ้ื อคืน) เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ น้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
2

การประชุ มผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการ อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้น ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงอย่าง
เต็มที่ และไม่กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิที่อาจเป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุ ม เช่น กาหนด
ขั้นตอนการลงทะเบียนหรื อวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงที่ยงุ่ ยาก เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมการ สนับ สนุ น ให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น ส่ ง ค าถามล่ วงหน้าก่ อนการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ผ่านช่ อ งทาง
นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่ งจะเผยแพร่ หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนวันนัดประชุม
2.3 คณะกรรมการ อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดย
2.3.1 จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงในแต่ละวาระเพื่ อกาหนดทิ ศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ ตลอดจนคาแนะนา
วิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยงุ่ ยาก เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถจัดเตรี ยมเอกสารได้อย่างถูกต้องและ
ไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่ วมประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเพื่อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้

3

การดาเนินการในการประชุ ม
เพื่อให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ดาเนิ นการและบรรลุผลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการ กาหนดแนว
ปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
3.1 จัด ให้ มี ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบี ย น
การนับคะแนน และแสดงผลคะแนนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
3.2 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดู แลกิ จการที่ดี กรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผูบ้ ริ หาร ต้อง
เข้า ร่ วมประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ งเพื่ อ รั บ ฟั ง ชี้ แจงหรื อ ตอบค าถามผู ้ถื อ หุ ้ น โดยผูถ้ ื อ หุ ้ น สามารถ
สอบถาม ขอคาอธิ บาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม
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3.3 ในการพิจารณาวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ จัดให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเพื่อ
ความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงจัดให้มีที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั และตัวแทนจาก
ผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมเป็ นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนทุกครั้ง
3.4 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ ในการออกเสี ยง คณะกรรมการจัดให้มีขอ้ มูลเพื่อการลงมติดงั นี้
3.4.1 วาระเลือกตั้งกรรมการ
รายชื่ อพร้อมประวัติกรรมการที่ตอ้ งการเสนอแต่งตั้ง และจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งโดยผูถ้ ือ
หุ น้ สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3.4.2 วาระการจ่ายเงินปั นผล
เปิ ดเผยจานวนเงินที่จ่ายจริ งเปรี ยบเทียบกับนโยบายบริ ษทั และจานวนเงินที่จ่ายปี ก่อน
3.4.3 วาระค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เบี้ ยประชุ มกรรมการ และค่าตอบแทนอื่ นเช่ น
ค่าตอบแทนประจา โบนัส และสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ เป็ นต้น โดยรวมถึงค่าตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อย
3.4.4 วาระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ชื่ อผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ รวมทั้งประเด็นเกี่ ยวกับความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าบริ การสอบบัญชี
อนึ่ง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ผูถ้ ือหุ น้ สามารถแจ้งให้คณะกรรมการ เพิ่มวาระการประชุมได้
4

การจัดทารายงานการประชุ มและการเปิ ดเผยมติการประชุ มผู้ถือหุ้น
4.1 คณะกรรมการ ก าหนดให้ มี ก ารจดบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และผลการลงคะแนนที่ เห็ น ด้ว ย
ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยง ตลอดจนบัตรเสี ยในแต่ละวาระอย่างถู กต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง บันทึ ก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
4.2 คณะกรรมการเปิ ดเผยสารสนเทศที่ สาคัญของการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นผ่านช่ องทางเผยแพร่ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในวันทาการถัดไป แล้วจึงเผยแพร่ รายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นฉบับ
รายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายด้วยความเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย รวมถึงผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นต่างชาติ
คณะกรรมการ ดูแลและสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในการดูแลผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็ น
ข้อเสนอแนะและออกเสี ยงลงมติในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในเหตุการณ์ ที่สาคัญต่างๆ รวมถึง
การเลื อกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จัด ให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสารต่างๆ อย่างถู กต้องครบถ้วน
โปร่ งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเอื้อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ของตน ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้
ดังนี้
1 การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.1 ผู ้ถื อ หุ ้ น จะได้รั บ หนัง สื อเชิ ญ ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ฉบับ ภาษาไทยหรื อ ภาษาอัง กฤษ ซึ่ งให้ ข้อ มู ล
สารสนเทศเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระ วัตถุ ประสงค์ เหตุ ผลและความเห็ นของคณะกรรมการในวาระ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุ มและขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ หนังสื อมอบฉันทะและข้อมู ล
สถานที่ วันและเวลาที่ ประชุ มอย่างสมบู รณ์ โดยจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ยนล่ วงหน้าอย่าง
น้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน
และไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
1.2 หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประกอบด้วยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้ว น และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ ของผู ้
ถือหุน้
1.3 บ ริ ษั ท เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก าร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บ น เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท คื อ
www.srithaisuperware.comล่ วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่ อนวันประชุ ม เพื่ อให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น มี ระยะเวลา
เพียงพอในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประชุม
2

การคุม้ ครองสิ ทธิผถู ้ ือหุน้
2.1 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรื อเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุ ณสมบัติเหมาะสมเพื่ อดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษ ทั โดยประชาสั มพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ด
ปี การเงินของบริ ษทั
2.2 ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุ มโดยไม่จาเป็ นต้องรวบรวมจานวนหุ ้นให้ได้
สัดส่ วนตามที่กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั โดยคณะกรรมการสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
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2.3 คณะกรรมการดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เรี ยงลาดับตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุ ม และ
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆในที่ประชุ มนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู ้
ถือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
2.4 คณะกรรมการก าหนดให้ มี ก ารเปิ ดเผยมติ ที่ ป ระชุ ม และการจัดท ารายงานการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
3

สิ ทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ ายบริหาร
3.1 คณะกรรมการ กาหนดนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
และนโยบายในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และการใช้ขอ้ มู ลภายใน (Securities Trading and
Inside Information Policy)ไว้เป็ นระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข องบริ ษัท ซึ่ งกรรมการ ผู ้บ ริ หาร ตลอดจน
พนักงานของบริ ษทั รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานใช้ขอ้ มู ลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นในทางมิชอบ รวมทั้งละเว้นการซื้ อ
หรื อขายหุ ้นของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน สถานะของบริ ษทั หรื อข้อมูลสาคัญ
อื่นๆ แก่สาธารณชน
3.2 กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั ต้อ งรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลัก ทรัพ ย์บริ ษ ทั ตามที่
กฎหมายกาหนด ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ผ่านเลขานุการบริ ษทั
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการ เคารพสิ ทธิ และให้ความเป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรื ออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
ของบริ ษทั ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ่ วมลงทุน ลู กค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผูส้ อบบัญชี อิสระ สื่ อมวลชน ชุ มชนที่
บริ ษทั ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้
เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างสม่ าเสมอในการสร้ างความมัน่ คงและการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของบริ ษทั
คณะกรรมการ ติดตามดู แลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุ รกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดย
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริ ษทั
1

การปฏิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมการ มุ่งมัน่ ที่จะบริ หารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้ าหมายทางธุ รกิจ
และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยการกากับดู แลการบริ หารและพัฒนาบุ คลากรให้มีความรู ้ ความสามารถทักษะและ
ทัศ นคติ ที่ ดี ได้รับ ค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่ เป็ นธรรม อยู่ภายใต้ส ถานที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานที่ มี ก ารจัดการระบบ
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงาน และไม่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
คณะกรรมการ จัดให้มีกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรื อบอกกล่าวใน
เรื่ องที่จะส่ งผลร้ ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรื อต่อตนเอง โดยกาหนดวิธีการบริ หารจัดการข้อร้ องทุกข์ดงั กล่าว
พร้อมไปกับการปกป้ องพนักงานผูร้ ้องทุกข์
2

การดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาทีเ่ ป็ นธรรม
คณะกรรมการ ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ น
ธรรม โปร่ งใส ไม่ มี ก ารรั บ หรื อจ่ า ยอามิ ส สิ น จ้าง และเพื่ อ สร้ างความมัน่ คงและความยัง่ ยืน ให้ แก่ ทุ ก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกาหนดให้ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มดังนี้
1) มุ่งมัน่ ที่จะรักษาความพึงพอใจสู งสุ ดของลู กค้า ด้วยความเป็ นธรรมทั้งในด้านราคา คุ ณภาพ ความ
ปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) ให้ความสาคัญกับคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลื อก ประเมิน จนถึ งการดาเนิ นธุ รกิ จร่ วมกัน
อย่างโปร่ งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ด้วยผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ท้ งั
สองฝ่ าย
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3)

4)
5)

6)

7)

ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมืออาชี พ เป็ นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มความร่ วมมือ
กับ คู่ แข่ งทางการค้าอย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ ต่อผูบ้ ริ โภค ไม่ มี ก ารปกปิ ดข้อตกลงหรื อ
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ทุกรายด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยจัดทาและปฏิบตั ิตามสัญญา
และเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่ งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
ซื้ อ ขายสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารกับ บุ ค คลภายนอก หรื อ ด าเนิ น ธุ รกรรมด้วยความเป็ นธรรม โปร่ ง ใส
ไม่มีการให้หรื อรับอามิ สสิ นจ้าง สิ นบน รางวัล การบันเทิง จากบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งจะส่ งผลใดๆ
ต่อการตัดสิ นใจเชิงธุ รกิจ
ปฏิ บ ัติตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา และไม่ ล่ วงละเมิ ดทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ทุกประเภทอย่างเคร่ งครัด ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู ้ ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนไม่นาผลงานหรื อข้อมูล
อันเป็ นสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
บริ ษทั จดทะเบียน รวมถึ งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านสื่ อต่างๆ
เพื่อให้สามารถสื่ อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว

3

การปฏิบัติทเี่ ป็ นธรรมและรับผิดชอบต่ อชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
คณะกรรมการ ตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มโดยถื อ เป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมัน่ ที่จะผลิตและจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและราคา
เป็ นธรรมต่ อ ผู บ้ ริ โภค สนับ สนุ น กิ จกรรมเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และเสริ ม สร้ า งประโยชน์ สุ ข ของชุ ม ชน
สนับสนุ นให้พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดี และทาประโยชน์ให้ชุมชนที่บริ ษทั
ตั้งอยู่ ป้ องกันและควบคุ มอุ บ ตั ิ เหตุ ของเสี ย หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ใช้และดู แลการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู ้ คุณค่า เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุ งระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุ รกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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4

การต่ อต้ านการทุจริต และการแจ้ งเบาะแสในการกระทาผิด
คณะกรรมการ ส่ งเสริ มและปลู กฝั งให้พนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กคนปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการห้ามจ่ายหรื อรับสิ นบนทุกรู ปแบบ จัดให้มีระบบ
การควบคุ มภายในอย่างเพียงพอ มี ระบบและกลไกที่ รัดกุมเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งข้อมู ล
หรื อ ให้ เบาะแสเกี่ ย วกับ การทุ จริ ต หรื อ การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง มี
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการคุม้ ครองปกป้ องผูท้ ี่ร้องเรี ยน/แจ้งข้อมูลอย่างเคร่ งครัด
5

การส่ งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้ างประโยชน์ แก่ ลูก ค้าและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้อง และมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดย
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้องกับ ผู ม้ ี ส่ วนได้เสี ย เพื่ อเป็ นแนวทางให้ ทุ ก ฝ่ ายในบริ ษ ัท
ดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้ว ยความยัง่ ยืนโดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
นอกจากนี้ คณะกรรมการ กากับดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่า ฝ่ ายจัดการได้ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการ มี ความรับผิดชอบและให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถู กต้อง ครบถ้วน เพียงพอและ
ทันเวลาตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
เช่ น สถานการณ์ ทางการเงิน ผลการดาเนิ นงาน เป็ นต้น และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผูถ้ ือ
หุ ้น ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ การกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ ้น และ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการ ก าหนดให้ ห น่ วยงานนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ เป็ นผู ร้ ั บ ผิ ดชอบน าเสนอข้อมู ล ต่ าง ๆ อย่า งถู ก ต้อ ง
ครบถ้ว น เพี ย งพอและเป็ นปั จจุ บ ัน โดยบุ ค คลภายนอกสามารถเข้า ถึ ง ได้ผ่า นทุ ก ช่ อ งทางที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด
อยู่เสมอ เพื่อสื่ อสารกับผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ เช่ นนักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็ นต้น ได้อย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ เปิ ดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึ งเอกสารของบริ ษทั ที่ เผยแพร่ ตามข้อกาหนดของ
หน่วยงานที่กากับดูแล ประกอบด้วย
1

ข้ อมูลบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจาปี ได้แก่
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
 ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ
 โครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั และการบริ หารงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั และ
การบริ หารงาน
 รายชื่อและประวัติกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
 โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น ข้อมู ล ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ ถือหุ ้นตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด และมีสิทธิ ออกเสี ยง สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึ งการถื อหุ ้นของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยผ่านการถื อหุ ้นของคู่สมรส และบุตรหรื อบุ ตร
บุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

2

การกากับดูแลกิจการของบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจาปี ได้แก่
 นโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ดี นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงและนโยบายเกี่ ยวกับการดู แล
สิ่ งแวดล้อม ผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวพร้อม
เหตุผล
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บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อย จานวนครั้งของการประชุ มและ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุ ม รวมถึงการฝึ กอบรม และพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชี พ
ของกรรมการ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทน
รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร การมีส่วนได้เสี ย และรายการระหว่าง
กันที่สาคัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณทางธุ รกิจสาหรับกรรมการและพนักงาน
ข้อมูลผูส้ อบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริ การอื่นๆ และความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี

3

ผลการดาเนินงาน
รายงานทางการเงินที่มีความถู กต้องเป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี อิสระ จัดทาคาอธิ บายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรมและ
การแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้ วดั ที่ชัดเจน วัดได้และบรรลุ ได้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเพื่อ
ประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุ รกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั
เพื่อหาแนวทางป้ องกันและวัดผลที่เป็ นรู ปธรรม โดยเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ รายงานประจาปี การแถลงข่าวหรื อช่อง
ทางการเผยแพร่ อื่นๆของบริ ษทั เป็ นประจารายไตรมาส 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 วงเวลาที่ เหมาะสม และเป็ นธรรมต่ อผู ม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ด้วยการเผยแพร่ ข ้อมู ล ตามกฎเกณฑ์ หรื อ
ข้อกาหนดของหน่ วยงานที่กากับดู แล การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญแก่สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรื อผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นลาดับแรกเสมอ เพื่อมิให้เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใดโดยเฉพาะ หาก
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลใดแก่ผูเ้ กี่ยวข้อง บริ ษทั จะดาเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถรักษาไว้ซ่ ึ ง
ความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สาธารณชน หรื อบริ ษทั อาจพิจารณาเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวแก่สาธารณชนทันที
อนึ่ ง บริ ษทั ให้ความสาคัญกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยนักวิเคราะห์ทุกสถาบัน และจะนามา
เผยแพร่ เป็ นส่ วนหนึ่ งบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั งดเว้นที่จะแสดงความเห็ น หรื อประเมิน
ข้อคิดเห็นหรื อประมาณการของบทวิเคราะห์ เว้นแต่มีขอ้ ความที่คลาดเคลื่อนอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั จะชี้แจงและ
ทาความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ตามแต่กรณี เพื่อป้ องกันนักลงทุ นที่อ่านบทวิเคราะห์ดงั กล่าวไม่ให้มีความเข้าใจ
ผิดพลาด
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ทั้งนี้ คณะกรรมการมี นโยบายให้บ ริ ษ ทั จัดท ารายงานการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development
Report) ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น ลูกค้า ชุ มชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ได้รับทราบผลการดาเนิ นงานที่
สร้ างความสมดุ ลทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับนโยบาย การกากับดู แลกิ จการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1

โครงสร้ างคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน มีสัดส่ วนกรรมการอิสระ
ไม่ น้อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ ง และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้ง หมดต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร
คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อกฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแล มี
ความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายและจาเป็ นต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ตลอดจนอุทิศ
เวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
ประเภทของกรรมการมีดงั นี้
1) กรรมการที่ เป็ นผู ้บ ริ หาร (Executive Director) หมายถึ ง กรรมการที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริ หารงานประจาและ/หรื อมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่ งมีสัดส่ วนไม่เกินกึ่ งหนึ่ งของกรรมการ
ทั้งหมด
2) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องในการบริ หารงานประจาของบริ ษทั
3) กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่หรื อ
กลุ่มของผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่และผูบ้ ริ หาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยต้องมีสัดส่ วนกรรมการอิสระ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของกรรมการทั้งหมด
ทั้ง นี้ ก าหนดให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท สามารถถื อครองหลัก ทรั พ ย์บ ริ ษ ัท ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหลักทรัพย์ที่ออกจาหน่ายแล้ว
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2

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และการกากับดูแล เพื่อให้
การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย นโยบาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู ้
ถือหุ น้ มีจริ ยธรรมที่ดีและคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายทั้งในปั จจุบนั และระยะยาว
คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลกิจการให้มีการ
บริ หารจัดการที่ดี โดยครอบคลุมถึง
1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนิ นงาน และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
3) การติดตาม และประเมินผลผ่านการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั
4) การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีกรอบการดูแล
และการบริ ห ารจัดการเทคโนโลยีที่ ส อดคล้องกับ ความต้องการ ส่ งเสริ ม โอกาสทางธุ รกิ จ หรื อ
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั
คณะกรรมการ มี ค วามมุ่ ง มั่น ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ของบริ ษ ัท ให้ มี ค วามยัง่ ยื น ภายใต้ ว ตั ถุ ป ระสงค์
และเป้ า หมายที่ ส อดคล้อ งกับ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ท้ ัง กิ จ การ ลู ก ค้า ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย และสั ง คมส่ ว นรวม ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิ ดขึ้ น เพื่อให้มี
ผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2) การประกอบธุ รกิ จอย่างมี จริ ย ธรรม เคารพสิ ท ธิ แ ละมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อ ผูถ้ ื อหุ ้ น และผู ม้ ี ส่ ว น
ได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง
3) การด าเนิ น ธุ รกิ จที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อสั ง คม และมี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ อ งเพื่ อลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม สื่ อสารและสร้างเสริ มให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายธุ รกิ จ
สะท้อนอยูใ่ นการตัดสิ นใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3

หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
 ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ (Duty of Loyalty)
 ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ ข้อบังคับ ของบริ ษ ทั มติคณะกรรมการ มติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น
รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กากับดูแล (Duty of Obedience)
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เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ มี ความรู ้ ความสามารถอย่างเพี ยงพอ เพื่ อท าหน้าที่
ดาเนิ นธุ รกิจให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการมีการติดตามผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิ ร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ได้อย่างอิสระ


4

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
มติ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั มติ ที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งหลักเกณฑ์ และข้อกาหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่กากับดูแล ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อ
บริ ษทั (Duty of Loyalty)
2. พิจารณาและกาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย
แผนงานและงบประมาณในการดาเนินธุ รกิจเพื่อสร้างคุณค่าและความยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ลูกค้า ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย และสังคม และให้มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งสื่ อสารให้บุคลากรทุกคนใน
บริ ษทั ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
3. กากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการเพื่อให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
4. กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
5. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดาเนินงานทั้งใน
ระดับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั
6. แต่งตั้งและกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุ ดย่อยชุ ดต่างๆ และกาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
7. กาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื่ องจานวนกรรมการ สัดส่ วนกรรมการอิ สระ
คุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ด้านของกรรมการ เพื่ อให้ เหมาะสมกับ การดาเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์และ
เป้ าหมายหลักที่กาหนดไว้
8. ก ากับ ดู แลนโยบายและการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จ การอื่ น ที่ บ ริ ษ ัท ไปลงทุ น อย่า งมี
นัยสาคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
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9. ประเมินผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้งแบบรายคณะ
และรายบุ ค คลเป็ นประจ าทุ ก ปี รวมทั้ง ติ ด ตามผลการประเมิ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท และ
คณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่ อให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ร่ วมกันพิ จารณาผลงานและปั ญ หา เพื่ อการ
ปรับปรุ งแก้ไข รวมทั้งรายงานผลการประเมินประจาปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
10. กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งสนับ สนุ นให้ก รรมการทุ กคนได้รับ การ
เสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
11. พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและแผนสื บทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและกากับดูแลให้
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นประจาทุกปี และมีระบบ
การพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่รอบคอบ โปร่ งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
และผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
12. ติดตามกากับดูแลการบริ หารและพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู ้ ความสามารถและแรงจูงใจที่
เหมาะสม และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถในองค์กรไว้
13. ก ากับ ดู แ ลและสนั บ สนุ น การสร้ า งนวัต กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด มู ล ค่ า แก่ บ ริ ษ ัท ควบคู่ ก ับ การสร้ า ง
คุณประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งดูแลให้
ฝ่ ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
14. กากับดู แลให้มีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของบริ ษทั และมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
15. พิจารณาและอนุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และกากับดู แลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงให้มี
ประสิ ทธิ ผล รวมทั้งทบทวนและประเมินการจัดการความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
16. ติ ด ตามดู แ ลและจัด การความขัด แย้ง ทางประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ระหว่า งบริ ษ ัท กับ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกาสของบริ ษทั และการทาธุ รกรรมกับผูม้ ีความสัมพันธ์เกี่ ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่
สมควร
17. ส่ งเสริ มให้พนักงานทุ กระดับมี จิตสานึ กในจริ ยธรรมและคุ ณธรรม และปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พร้อมทั้งกากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม เพื่ อลดความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตและการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง
รวมทั้งป้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
18. กากับดู แลให้มีกระบวนการและช่ องทางในการรับและจัดการกับข้อร้ องเรี ยนของผูท้ ี่แจ้งเบาะแส
หรื อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างมีประสิ ทธิ ผล และเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
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19. กากับดู แลธุ รกรรมหรื อการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้ สิน และ
ชื่ อเสี ยงของบริ ษทั เช่ น การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิ น เป็ นต้น รวมทั้งติดตามความเพียงพอของ
สภาพคล่ องทางการเงิ นและความสามารถในการชาระหนี้ ตลอดจนการจัดเตรี ยมแผนสารองไว้
อย่างเหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ หากธุ รกิจมีแนวโน้มประสบปั ญหาทาง
การเงิน
20. ดู แลเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูถ้ ื อหุ ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และ
ปฏิ บ ัติต่ อผูถ้ ื อ หุ ้ น ทั้ง รายใหญ่ รายย่อ ยและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก ฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมเท่ าเที ย มและ
โปร่ งใส
21. จัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ผถู ้ ื อหุ ้นรับทราบ
และอนุ ม ตั ิ และเพื่ อขอมติ ต่างๆ จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นในเรื่ องที่ อยู่น อกเหนื ออานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
22. ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท อาจขอค าปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอกหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
23. พิจารณาการทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่ วนที่ไม่จาเป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
24. แต่งตั้งหรื อเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันของบริ ษทั
25. พิจารณาการทาสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุ รกิจปกติที่เป็ นสาระสาคัญและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการทา
ธุ รกิจปกติ
26. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ตามความเหมาะสม
5

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการ
ชุ ดย่อยทาหน้าที่สนับสนุ นการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจน
คุณลักษณะที่จาเป็ น เพื่อร่ วมพัฒนาบริ ษทั ให้มีความเจริ ญเติบโตก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและบรรลุต่อเป้ าหมาย และ
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อ
1) แต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามผังโครงสร้างองค์กร
2) แต่งตั้งเป็ นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมที่พน้ จากวาระก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
3) เสนอต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แทนกรรมการรายเดิมที่
พ้นวาระการดารงตาแหน่ง หรื อในกรณี ที่มีการเพิ่มจานวนกรรมการ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 13 และข้อ 14
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ทั้งนี้ หากเป็ นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการคนนั้นต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาจากรายชื่ อที่ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอ หรื อ จากทะเบี ย นกรรมการอาชี พ ในท าเนี ย บของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทยหรื อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั รวมถึ งได้พิจารณาเรื่ องความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย
6

การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และให้ ป ระธานกรรมการหรื อ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษทั แจ้งกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่กรณี จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้
1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง ณ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่หรื อสถานที่อื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนดและให้จดบันทึกรายงานการประชุมไว้ท้ งั หมด
2. ประธานกรรมการบริ ษ ทั ท าหน้าที่เป็ นประธานที่ ประชุ ม โดยควบคุ มการประชุ มของคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ให้เป็ นไปตามระเบี ยบวาระการประชุ ม และสนับ สนุ นให้กรรมการทุ ก ท่ านมี ส่ วนร่ วมในการ
ประชุ มอย่างอิ ส ระ เช่ น ตั้งค าถามหรื อข้อสั งเกต ให้คาปรึ ก ษาและให้ขอ้ เสนอแนะต่ อผูบ้ ริ หาร หรื อ
สนับสนุนการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
3. ในการประชุมกรรมการผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ย โดยนัยสาคัญในเรื่ องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุ มระหว่าง
การพิจารณาในเรื่ องนั้นๆ
4. เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ท าหน้าที่ ในการจดบันทึ กและจัดทารายงานการประชุ ม จัดเก็บรายงานการประชุ ม
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ใ ห้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ สามารถขอข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมจากผูบ้ ริ หารหรื อจากเลขานุ การบริ ษทั รวมถึงอาจจัด
ให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
1) คะแนนเสี ยงข้างมาก
2) กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น หรื ออาจใช้สิทธิ ไม่เข้า
ร่ วมประชุมเฉพาะในวาระนั้น
3) การลงมติ แ ต่ ล ะวาระ ต้องมี ก รรมการอยู่ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ อย่างน้อ ยสองในสามของ
จานวนกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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7

จานวนบริษัททีก่ รรมการแต่ ละคนไปดารงตาแหน่ งกรรมการ
เพื่ อให้ก ารปฏิ บ ัติหน้าที่ ตามความรับ ผิดชอบของกรรมการ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และสามารถจัดสรรเวลา
อย่างเพี ยงพอ คณะกรรมการจึ งก าหนดให้ก รรมการแต่ ล ะคน สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษ ทั จด
ทะเบียนอื่น ซึ่ งเมื่อรวมบริ ษทั ด้วยแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
8

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ เป็ นผูเ้ ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไว้ ดังนี้
1) เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2) เป็ นผูน้ าในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็ นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการ
ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสม
3) เป็ นผู ้น าด้ า นนโยบาย ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ และก ากับ ดู แ ลการท างานของผู ้บ ริ หารระดับ สู ง และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
4) ดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริ ษทั และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ทางธุ รกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
6) กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่ งใสในกรณี ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7) กากับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้
เห็นถึงการชักนาให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
9) ลงคะแนนชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยงของแต่ละ
ฝ่ ายมีจานวนเท่ากัน
10) ให้คาแนะนา และแยกบทบาทที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร
11) เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก และเป็ นผูน้ าในการชี้ แจง สื่ อสารต่อสาธารณชน ผู ้
ถือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
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กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่สรรหา และเสนอ
บุ คคลที่ มี คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถที่ เหมาะสม ให้คณะกรรมการพิ จารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดงั นี้
1) บริ หารและกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามทิศทาง เป้ าหมายของ
บริ ษทั และมีความเข้มแข็งทางธุ รกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
2) บริ หารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั
3) บริ หารจัดการด้านบริ หารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมัน่ คง
4) บริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก ตลอดจนเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยัง่ ยืน
5) บริ หารจัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
6) บริ หารจัดการการเสริ มสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7) ดูแลและปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริ ษทั
โดยเคร่ งครัด
8) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
10

วาระการเป็ นกรรมการ และกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการ ก าหนดวาระการด ารงตาแหน่ ง กรรมการตามข้อ บังคับ บริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นไปตามพระราช
บัญญัติบริ ษทั มหาชน โดยกาหนดให้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่ละปี กรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้องออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
อนึ่ ง หากกรรมการคนใดพ้นจากตาแหน่ งกรรมการ ก็ ให้ พ น้ จากการเป็ นกรรมการชุ ดย่อยที่ ไ ด้รับ การ
แต่งตั้งด้วย
11

การดารงตาแหน่ งกรรมการทีบ่ ริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หาร
กรณี กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร ได้รับการเสนอให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่นซึ่ งมิใช่อยู่
ภายในกลุ่มของบริ ษทั โดยจะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม ให้กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารรายงานให้
คณะกรรมการเพื่อทราบ
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ทั้งนี้ บริ ษทั อื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารจะไปเป็ นกรรมการนั้น ต้องไม่ดาเนิ นธุ รกิ จที่แข่งขันกับ
บริ ษทั และเมื่อรวมจานวนบริ ษทั อื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการแล้ว ต้องไม่เกิน
5 บริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายข้อ 7 เรื่ องจานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่งกรรมการ
12

ประธานกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ดเป็ นบุคคลเดียวกัน
คณะกรรมการ ไม่ มี น โยบายให้ ป ระธานกรรมการและผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ด เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน เว้น แต่ เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เช่น เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน
ตลอดจนมีภาพลักษณ์เป็ นที่ยอมรับในการดาเนิ นธุ รกิจ จึงจะอนุ มตั ิให้ประธานกรรมการ ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดด้วยได้
13

ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้ า ง และอัต ราค่ า ตอบแทน
กรรมการด้วยการรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งปั จจัยเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการรายบุคคลโดยให้
สอดคล้องกับ ผลการปฏิ บ ัติง านของกรรมการแต่ ล ะคน กรรมการคนใดที่ ไ ด้รับ มอบหมายหน้าที่ และความ
รับผิดชอบมากขึ้น ก็ให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้ น เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนิ นงานตาม
เป้ าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เสนอข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทนกรรมการต่ อ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
14

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ ที่จาเป็ นและเหมาะสมเป็ น
เลขานุการบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานและติดตามกับฝ่ ายบริ หาร ให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการและมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุ ก ารบริ ษ ทั มี หน้าที่ ค วามรับ ผิดชอบตามที่ พ ระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ
หน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้
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15

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการ อนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อทาหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลัน่ กรองงาน
และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย
1)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ แต่ งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และจัด ให้ มี ก ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คนโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมี ความรู ้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที่จะ
สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้ าที่ ก ากับ ดู แลให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอ
และมี ป ระสิ ท ธิ ผล มี ระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่ อให้ก ารจัดท า
รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างถู กต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มี อ งค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ และหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดในกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจัด ให้ มี ก ารประชุ ม อย่างน้อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ งและการประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ต้องรายงานผลการปฏิ บตั ิงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประเมินผล
การปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี พร้อมทั้งจัดทารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี

2)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการไม่
เกิ น 4 คน โดยมี ก รรมการอิ ส ระอย่า งน้ อ ย 2 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ย
และรู ปแบบค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู ้บ ริ ห ารเพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ
โดยในส่ วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการต้องนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอน
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งคัดสรร
บุคคลตามขั้นตอนการสรรหาที่ ได้กาหนดไว้ และเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งในเรื่ องจานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุ รกิจ คุ ณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมหลักที่ บริ ษทั
ดาเนินกิจการอยู่
2) พิจารณาคุ ณสมบัติของกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั โดยความ
เป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน กลต.กาหนด
3) ก าหนดหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ดารงต าแหน่ ง กรรมการให้ เหมาะสมกับ
ลัก ษณะเฉพาะขององค์ก ร เช่ น หลัก เกณฑ์ ก ารพิ จารณากรรมการเดิ ม เพื่ อ เสนอให้ ด ารง
ตาแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริ ษทั ภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณา
บุคคลจากทาเนี ยบกรรมการอาชีพ หรื อหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่ อบุคคลที่
เหมาะสม เป็ นต้น รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการดังกล่าวใน
รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
5) พิจารณาและอนุมตั ิผงั โครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุ รกิจ
6) พิจารณาคัดสรรบุ คคลที่ สมควรได้รับการเสนอชื่ อรับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ทั้งในกรณี ที่ มี
ตาแหน่งว่างหรื อกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ง
7) จัดทาแผนพัฒนาการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและความรู ้ที่เกี่ยวกับธุ รกิจ
ของกิ จ การให้ แก่ ค ณะกรรมการและผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
8) จัด ท าแผนการพัฒ นากรรมการผู ้จ ัด การและผู ้บ ริ หารระดับ สู ง (Succession Plan) เพื่ อ
เตรี ยมพร้อมบุคคลที่มีศกั ยภาพให้สามารถสื บทอดตาแหน่ งในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การหรื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเกษียณ ลาออก หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
9) พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ผูส้ มควรได้รับ แต่ งตั้งเป็ นผูบ้ ริ ห าร ตามที่ ฝ่ ายบริ หารได้ค ดั สรรและเสนอ
พิจารณา ทั้งในกรณี ที่มีตาแหน่งว่างลงหรื อเพิ่มตาแหน่งใหม่
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10) พิจารณาเสนอโครงสร้ างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารได้แก่ เงินเดือน บาเหน็จ โบนัส
สวัสดิ การ ค่าเบี้ยประชุ ม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่
เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
11) ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
รายงานต่อคณะกรรมการ
12) ปฏิ บ ตั ิ งานอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ ยวเนื่ องกับ การสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ต้อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม อย่า งน้ อ ย 2 ครั้ งต่ อ ปี
และต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการจัดประชุ มคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจัดทารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
3)

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดู แลกิ จการที่ดี ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการไม่เกิ น 4 คน
โดยมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งเป็ นกรรมการ
อิสระ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี:
1) จัดทานโยบายการกากับดู แลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับ
บริ ษ ัท ภายใต้ก รอบของกฎหมาย หลัก เกณฑ์ ระเบี ยบและข้อก าหนดของหน่ วยงานที่ ท า
หน้าที่ กากับ ดู แล ได้แก่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกากับดู แล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
2) พิ จารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี อ ย่างสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุ รกิจของบริ ษทั
3) กากับ ดู แล และให้คาแนะนาแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิ บตั ิและมีความ
ต่อเนื่อง
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4)
5)
6)

เสนอแนะข้อกาหนดและแนวทางในการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั
จัดทารายงานผลการประเมิ นการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีป ระจาปี เพื่ อรายงานคณะกรรมการ
พร้อมทั้งนาเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม

ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ :
1) จัดทานโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับบริ ษทั
และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบายและแนวปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัป ชั่น อย่างสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ น โยบายและแนวปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การต่ อต้านการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่นสอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุ รกิจของบริ ษทั
3) ก ากับ ดู แ ล และให้ ค าแนะน าแก่ ก รรมการ และผู บ้ ริ ห ารในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ และความ
รั บ ผิดชอบ ตามนโยบายและแนวปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ การต่ อ ต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น เพื่ อให้
มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
4) เสนอแนะข้อกาหนดและแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
ข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
5) สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ร่ ว มปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
6) จัด ท ารายงานผลการประเมิ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่ น ประจ าปี เพื่ อ รายงาน
คณะกรรมการ พร้ อมทั้งนาเสนอความเห็ น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความ
เหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วย
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านต่ อ คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ งต่ อ ปี ตลอดจนประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดีเป็ นประจาทุ ก ปี และจัดทารายงานคณะกรรมการกากับ ดู แล
กิจการที่ดี เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ด้วย
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
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4)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการ แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ว ยผู ้บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ความชานาญงานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยคณะกรรมการดูแลกระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยงโดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องดาเนิ นการเพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั มี การบริ หารความเสี่ ยง
ที่ ค รอบคลุ ม ปั จจัยความเสี่ ยงทั้งหมดอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผล และประสิ ท ธิ ภาพ และมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ศึ ก ษา ทบทวนและประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นทั้งความเสี่ ยงจากภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการ
ดังนี้
(1) ความเสี่ ยงทางการเงิน
(2) ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน
(3) ความเสี่ ยงด้านธุ รกิจ
(4) ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2) กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม
3) กาหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุ รกิจของบริ ษทั
4) กาหนดวงเงินหรื อประเภทของกิ จกรรมตามความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุ มตั ิ
เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ตามความเสี่ ยงแต่ละประเภท
5) กากับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้นากลยุทธ์การ
บริ หารความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
6) มี อ านาจแต่ ง ตั้ง คณะท างาน เพื่ อ ประเมิ น จัด การ และติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ทัว่ องค์กร
7) เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะอนุ ก รรมการบริ หารความเสี่ ย งต้องรายงานผลการดาเนิ น งานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
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16

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่:
คณะกรรมการ มอบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท ท าหน้าที่ จดั เตรี ย มข้อมู ล ได้แก่ คู่ มื อกรรมการบริ ษ ัท
จดทะเบี ย น ลัก ษณะและทิ ศ ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ เป็ นต้น พร้ อมทั้งจัดให้มีการแนะนาเกี่ ยวกับลักษณะธุ รกิ จ
แนวทางในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารใหม่
กรรมการและผูบ้ ริ หารปัจจุบนั :
คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษ ทั จัดหาหลักสู ตรเพื่อสนับสนุ นให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เข้ารับการอบรมหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องกับสถาบันที่มี
ความน่ าเชื่ อ ถื อ และสอดคล้อ งกับ การเป็ นกรรมการบริ ษ ัท จดทะเบี ย น เช่ น สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็ นต้น และให้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่ วมอบรมหรื อเข้า
ร่ วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการและผูบ้ ริ หารแต่ละคนไว้ในรายงานประจาปี่

17

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ ต้องจัดให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานคณะกรรมการทั้งคณะเป็ นประจาทุ ก ปี โดย
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
2) การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)
4) แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการ (Board Style)
5) การจัดเตรี ยมและการดาเนินการประชุม (Board Meetings)
6) องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)
นอกจากนี้ คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยชุ ด ต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการ ก็ ต้อ งจัด ให้ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี ด้วยเช่นกัน
อนึ่ ง ในการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคลด้วย
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การส่ งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
18.1

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
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คณะกรรมการ กาหนดให้การลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ต้องมีมาตรการหรื อกลไกในการ
กากับดูแลนโยบายและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมอย่างเพียงพอในระดับที่เหมาะสม
กับขนาด และประเภทของแต่ละธุ รกิจ
18.2

นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
คณะกรรมการ กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุ รกิจ เพื่อเป็ น
แนวปฏิ บ ัติ ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดับ ขององค์ก ร ในการสร้ างสรรค์อ งค์ก รและด ารงไว้ซ่ ึ งความ
โปร่ งใส ยุติธรรมและมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม พร้ อมทั้งให้ รายงานผลการดาเนิ น งานตาม
นโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั

18.3

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
คณะกรรมการ ให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุ กรู ปแบบ โดยกาหนดให้มี
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในกลุ่ ม ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามอย่า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
บุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้าง หรื อผูร้ ับจ้างช่ วงอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง ปฏิ บตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิน้ ี รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นโยบายป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการ
ที่วา่ การตัดสิ นใจใดๆในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เท่ านั้น และควรหลี กเลี่ ยงการกระท าที่ ก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึ งกาหนดให้
บุคลากรของบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิ ดเผยรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใสในการท ารายการ ตลอดจนเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้

18.4

18.5นโยบายการทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับการทารายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคตกับบริ ษทั ฯโดยบริ ษทั จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) หน้า 26/ 28

แห่ งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ ยวโยง
กับบริ ษทั
18.6

นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการ ให้ความสาคัญต่อการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่อาจ
ใช้ขอ้ มู ลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์บริ ษทั จึงกาหนดระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั พร้อมทั้งบทลงโทษ
เพื่อถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด

18.7นโยบายการรักษาความลับ
คณะกรรมการ ให้ความสาคัญในการเก็บรักษาข้อมูลภายใน เพื่อมิให้ผใู ้ ดนาไปแสวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบ โดยกาหนดนโยบายการรักษาความลับ ให้พนักงานทุกระดับมีหน้าที่รักษาความลับ
และความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันต้องอยูใ่ นกรอบตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
18.9 นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เพื่ อให้ ก ารก ากับ ดู แลและบริ ห ารจัด การกิ จการของบริ ษ ัท ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั โดยรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ื อหุ ้น และเกิ ดประโยชน์ตอบ
แทนสู งสุ ดแก่บริ ษทั ฯในภาพรวม
18.10นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม
คณะกรรมการ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม ในด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ การประกอบกิ จ การด้ว ยความเป็ นธรรม การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัปชัน่ การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรั บผิดชอบต่อ
ลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม เป็ นต้น
18.6

นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ ให้ความสาคัญต่อการมีระบบการควบคุ มภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้อง
กับการปฏิ บตั ิงานจริ ง จึงกาหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งดาเนิ นการทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในอย่าง
สม่าเสมอ
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิ บตั ิหน้าที่ อยูภ่ ายใต้การ
กากับ ดู แลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อท าหน้าที่ ส อบทานการปฏิ บตั ิ งานขององค์กรว่ามี
ระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวในรายงานประจาปี
ทั้ง นี้ รายละเอี ย ดนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ใ นส่ ว นของการส่ ง เสริ มการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ป รากฏใน
“จรรยาบรรณทางธุ รกิจ” ฉบับปรับปรุ งปี พ.ศ. 2565
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รายงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ จัดให้มีรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของแต่ละไตรมาส และ ณ วันสิ้ นสุ ด
รอบปี บัญ ชี ข องบริ ษ ัท ตามล าดับ และรายงานประจาปี เสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณางบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวมว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต้ ข ้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยประธานกรรมการ ต้องจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ด้วย

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุ มคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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