นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุ งซึงได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2560 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2560

บทนํา
การกํากับดูแลกิจการที ดี เป็ นแนวทางทีบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) เชือมันและนํามาใช้เป็ น
นโยบายสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจ ซึ งคณะกรรมการมีบทบาทสําคัญยิงต่อการบริ หารงานของบริ ษทั โดยเป็ นผูก้ าํ หนด
นโยบายการบริ หารกิจการ รวมทังระบบการกํากับดูแล เพือให้ดาํ เนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตังแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
เนืองจากพัฒนาการด้านสังคมและธุรกิจทีเปลียนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกทีพยายาม
กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการที เป็ นมาตรฐานตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดี เพือสร้างความ
เชือมันให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสนับสนุนการเติบโตอย่างยังยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรปรับปรุ งนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับพัฒนาการของแนวคิดข้างต้น
ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีตามองค์ประกอบต่างๆ ทีได้กาํ หนดขึนนัน จะช่วยให้การดําเนิ นงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีวางไว้ บนแนวทางของการดําเนิ นธุรกิจทียึดมันในความถูกต้องและโปร่ งใส รวมทัง
เป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทังองค์กรมีความตระหนัก และมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจซึงแสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานการจัดการทีดี ทีเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและเติบโตอย่างมันคงและยังยืนแก่บริ ษทั ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจและเป็ นทียอมรับมากขึนทังในประเทศและระดับสากล อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
ทุกฝ่ าย รวมทังสังคมและประเทศชาติ

.........................................................
(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ประธานกรรมการ

สารบัญ
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การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
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1.

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยสิ ทธิขนพื
ั นฐานต่างๆ ทีผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พึงได้รับมีดงั นี


สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น

บริ ษทั ได้แต่งตังให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการดําเนินการเกียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั


สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่ งคําถามล่ วงหน้ า

บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือปฏิบตั ิให้
สอดคล้อ งกับ ที กฎหมายกํา หนด จึ ง มี น โยบายให้ สิ ท ธิ แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ในการเสนอวาระการประชุ ม ของผูถ้ ื อ หุ ้น เพื อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคําถามเกียวกับบริ ษทั ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี โดยผูถ้ ือหุ ้นต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระทีต้องการนําเข้าทีประชุม หรื อคําถามทีต้องการให้ตอบใน
ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ นสุ ดรอบปี บัญชี และกําหนดสัดส่ วนของการถือหุ ้นในการเสนอ
วาระไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะแจ้งช่องทางและช่วงเวลาใน
การรับเรื องให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแสดงรายละเอียดขันตอนการ
เสนอวาระการประชุม รวมทังการเสนอคําถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com)


สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม รวมทังการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในทีประชุม เพือเป็ นการอํานวยความสะดวก และส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ได้กาํ หนด วัน เวลา
และสถานทีในการประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุ ้นได้รับสิ ทธิ ต่างๆ ในการ
เข้าร่ วมประชุมดังนี
ก่อนวันประชุม
ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้แจ้งกําหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 30 วัน เพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีเวลาในการศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดย
มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ ง
หนังสื อนัดประชุมในรู ปแบบเอกสารทีมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับทีปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7
วัน หรื อ 14 วันในบางกรณี ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสื อนัดประชุมได้ระบุขอ้ เท็จจริ งและ
เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม พร้อมทังแนบเอกสารทีเกียวข้อง
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ทีมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น และประกาศหนังสื อนัดประชุมลงในหนังสื อพิมพ์
ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วันและล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามทีกฎหมายกําหนด
สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั จะพยายามติดต่อกับ
นักลงทุนสถาบัน เพือประสานงานการจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทังนี เพือความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั กําหนดให้มีขนตอนในการประชุ
ั
มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิ ทธิ และความเท่า
เทียมของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั จัดให้มีเจ้าหน้าทีและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
และเพียงพอเพืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชัวโมง ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร รวมทังผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้เข้า
ร่ วมการประชุมเพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามในทีประชุม โดยประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม จะ
แนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมประชุม และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบก่อน
เริ มประชุม และดําเนิ นการประชุมเรี ยงตามวาระทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม โดยไม่มีการเพิมวาระอืนนอกเหนื อจากที
ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม บริ ษทั จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และ
ตรวจนับคะแนนเสี ย งพร้ อมทังเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ย งในทุ กวาระ ทังเห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้ว ย และงดออกเสี ย ง
คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็ นและ
ซักถาม ทังในเรื องทีเกียวข้องกับวาระการประชุมและเรื องการดําเนินงานของบริ ษทั รวมทังได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นทีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั มีการแจ้งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทํา
การถัดไป โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทังทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระ และจัดทํารายงานการ
ประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ ริ หารที เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุม คําชีแจงที เป็ นสาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรื อ
ข้อคิดเห็นโดยสรุ ปอย่างครบถ้วน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเกียวข้องภายใน14 วัน
นับแต่วนั ประชุม พร้อมทังเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) เพือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้


สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ รวมทังการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง
หนึ งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที ออกจากตําแหน่ งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ ีต้องออกตาม
วาระสามารถกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ งได้ ซึ งผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์
ดังนี
- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อเสี ยงหนึง
- ผูถ้ ื อ หุ ้ น แต่ ล ะคนจะต้อ งใช้ค ะแนนเสี ย งที มี อ ยู่ทังหมด เลื อ กตังบุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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-

บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด

นอกจากการแต่งตังกรรมการแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นยังมีสิทธิ ในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
นอกจากนัน ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครัง บริ ษทั ยังได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นในการพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทังนี บริ ษทั ได้แนบรายละเอียดเกียวกับกรรมการแต่ละ
ท่านทีเสนอเข้ารับการเลือกตัง พร้อมทังรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทีมี
ข้อมูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา


สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีวาระการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครัง พร้อมทังแนบรายละเอียดเกียวกับผูส้ อบบัญชีทีเสนอเข้ารับการ
แต่งตัง รวมทังรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทีมีขอ้ มูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้


สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ข่ าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่ างสมําเสมอและทันเวลา

บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนําข้อมูล
ทีสําคัญ รวมทังข่าวสารต่างๆทีเป็ นปั จจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com)


สิทธิในการรับส่ วนแบ่ งกําไร

บริ ษทั มีการจัดสรรกําไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปั นผล โดยบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนอยูก่ บั แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริ ษทั
รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอื นๆ ในอนาคต ส่ วนนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
กําหนดจ่ายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับ
ของแต่ละบริ ษทั และตามกฎหมาย ทังนี ขึนอยูก่ บั ฐานะทางการเงินของบริ ษทั นันๆ ด้วย

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม และ
มีนโยบายถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน การรับส่ วน
แบ่งกําไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนิ นงาน และนโยบายการบริ หารงาน อย่างสมําเสมอและทันเวลา โดยใน
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษ ัทให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นในการออกเสี ยงลงคะแนนแบบหนึ งหุ ้นต่อ หนึ งเสี ย ง และกรณี ทีผูถ้ ื อหุ ้น
ประสงค์จะแต่งตังบุคคลเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบทีผูถ้ ือหุ ้นสามารถระบุ
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คะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทังแนบรายละเอียดเกียวกับ
ชือและประวัติของกรรมการอิสระทัง 3 ท่านของบริ ษทั เพือเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น รวมทังระบุถึง
เอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม นอกจากนัน ในการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ได้
จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตังกรรมการ บริ ษทั ยังได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้
ในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะดําเนินการประชุมเรี ยงตามวาระทีระบุในหนังสื อนัด
ประชุ ม โดยไม่มีการเพิมวาระการประชุมนอกเหนื อจากที ระบุ ไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม หรื อแจกเอกสารเพิมเติ มในที
ประชุม ซึงจะเป็ นการลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
การกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลทีจะ
ทราบข้อมูล และนําระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพือป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลของบริ ษทั ให้กบั พนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี บริ ษทั ได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคน
รับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับ การไม่กระทําผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ และการ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั นําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ืนในทางมิชอบ และหลีกเลียงหรื องด
การซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้อมูลทีสําคัญทีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริ ษทั และได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทังของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อนั เนื องมาจากการซื อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ทีเกิดรายการ รวมทังบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมี การเปลี ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั ทราบ เพืออํานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ งรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนัน บริ ษทั ยัง
กําหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง
ในกรณี ทีเกิดรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี
เกียวข้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนว
ทางการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเกียวข้อง ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิทุกครังก่อนทํารายการ โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมพิจารณาในวาระที
เกี ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของตน นอกจากนี บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยรายการที บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยทํากับบุคคลที อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด แสดงไว้ในรายงานประจําปี (Annual Report)
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางเพือป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ได้แจ้งแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบตั ิ ซึ งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้าทีติดตามดูแล
การปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ และจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั อย่าง
สมําเสมอและเคร่ งครัด
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3.

การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสี ย

บริ ษทั ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ที จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกําไร
ให้กบั บริ ษทั ซึ งส่ งผลต่อความสําเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ได้ บริ ษทั จึงได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี ตลอดจนสังคมและสิ งแวดล้อม โดยได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิทีครอบคลุมถึง
สิ ทธิ และผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยพึงได้รับอย่างทัวถึง การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความ
คิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั บริ ษทั ได้ ซึงได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษทั สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ และได้เผยแพร่ คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.onetoonecontacts.com)

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทังข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัวไปทีสําคัญทีเกียวกับธุรกิจ และ
ผลประกอบการของบริ ษทั ทีตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา อย่างทัวถึงและเท่าเที ยมกัน และ
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินทีแท้จริ งของบริ ษทั รวมทังทิศทางการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ในอนาคต โดยได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ีเกียวข้องได้รับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ ของตลาดหลักทรั พย์ฯ เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) รายงาน
ประจําปี (Annual Report) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการต่างๆ เกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี
การจัดให้ มชี ่ องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่ านระบบข่ าวของ ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ดังนี
- รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทํารายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ทีมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอทีจะสะท้อนให้
เห็นการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนิ นงาน โครงสร้ างคณะกรรมการ รวมทังการปฏิ บตั ิ หน้าที ในรอบปี ที ผ่านมาของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นต้น


-

เว็บไซต์ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดี วา่ ในปั จจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางที สะดวก
รวดเร็ ว ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ีเกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชือถือ ดังนัน
คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เกียวกับบริ ษทั ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com)
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิมเติ มจากที ได้เคยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี อาทิ นโยบายการกํากับดู แลกิ จการ
จริ ยธรรมธุรกิจ ข่าวทีบริ ษทั เผยแพร่ งบการเงิน รวมทังรายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) ซึงสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็ นต้น
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-

ผูล้ งทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ได้จดั ตังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือให้บริ การข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั กับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของบริ ษทั กิจกรรมจัดการ
ลงทุน (Road show) การประชุมร่ วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็ นต้น ทังนี ผูล้ งทุนสามารถติดต่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-0025 หรื อ ที www.onetoonecontacts.com หรื อทีอีเมล์ investor.r@oto.samartcorp.com
โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพือถือปฏิบตั ิ ดังนี
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต
เปิ ดเผยข้อมูลทีจําเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเกียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
ปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นทีตัง
รักษาความลับของบริ ษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตน
ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มทีและมีความเป็ นมืออาชีพ
หมันศึกษาหาความรู ้เพือพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ปฏิ บตั ิตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงิ นและแนวปฏิบตั ิในการซื อขายหุ ้นที
บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้

นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าที ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหน่ วยงานที เกี ยวข้องแล้ว
บริ ษทั ยังได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนิ นงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป
โดยมีคณะกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุมเพือชีแจง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ


การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ ได้ แก่

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสู งเพียงพอทีจะรักษา
กรรมการทีมีคุณสมบัติตามทีต้องการไว้ได้ กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู ้
พิจารณากลันกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนนําเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิ
ทังนี บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทังค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปี
ั
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษท
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสุ ดในการ
จัดทํา รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีภายนอกทีมีความเป็ นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับและได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือเพิมความเชือมันและความ
น่าเชือถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดํารงรักษาไว้ซึงระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิ ผล เพือให้มนใจได้
ั
วา่ การ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงไว้ซึงทรัพย์สิน และเพือให้ทราบจุดอ่อน เพือป้ องกัน
มิให้เกิ ดการทุ จริ ตหรื อดําเนิ นการที ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ในการนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังได้แสดงความเห็นเกียวกับเรื องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจําปี นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไว้ในรายงานประจําปี (Annual Report) ของบริ ษทั ด้วย

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ควรประกอบด้วยกรรมการที มี ความรู ้ ความสามารถ มี ประสบการณ์ มีประวัติการ
ทํางานทีโปร่ งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทังต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที
เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั อาทิ ทักษะด้านบัญชี การเงิ น ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้าน
กฎหมาย ด้านการกํากับดูแลกิจการ หรื ออืนๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอืน โดยมีกรรมการ
ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด ซึงในจํานวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนัน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของ
จํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
5.2

คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1. มี คุณสมบัติทีไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายอื นที เกี ยวข้อง
ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทังข้อบังคับของบริ ษทั
2. เป็ นผูท้ ีไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
3. มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
โดยรวม
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4. เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชี พ ที เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
5. เป็ นผูม้ ีความซือสัตย์สุจริ ต
6. เป็ นผูท้ ีสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อนิติบุคคลทีอาจผูม้ ีความขัดแย้ง อํานาจควบคุมของบริ ษทั ทังนี ให้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษาที ได้เงิ นเดื อน
ประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุ คคลที มี ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมหรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษท
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มีนัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อที
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2,000,000 บาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาที
รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืนซึ ง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
5.3

วาระการดํารงตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 คือ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่ง
นานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ โดย
ได้รั บเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ทังนี กรรมการอิ สระสามารถดํารงตําแหน่ ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า
กรรมการดังกล่าวได้กระทําคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั เป็ นอย่างยิง และการดํารงตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทาํ ให้ความ
เป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วย
5.4

ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
5.4.1

การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การทัวไป

คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
โดยรวม ดังนัน เพือให้เกิ ดความสมดุลในอํานาจการดําเนิ นงาน บริ ษทั ได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
5.4.2

การถ่ วงดุลของกรรมการ

บริ ษทั มีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมด ซึ งในจํานวน
ดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด และไม่นอ้ ยกว่า 3 คนทีมีความเป็ นอิสระ
อย่างแท้จริ งจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์อืนใด โดยมีส่วนร่ วมในการ
กํากับดูแลกิจการด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
และเพือให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนิ นงาน บริ ษทั ได้แยกตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของบริ ษทั
5.4.3

บทบาทหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้จดั การ/ผู้จดั การทัวไป
บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์แก่ ตนเองหรื อแก่ ผูห้ นึ งผูใ้ ด ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ที เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมทีดี ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื อสัตย์สุจริ ต ทังนี ให้ร วมถึ งการดู แลให้ก ารดํา เนิ น กิ จ การเป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ ของบริ ษทั มติ
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คณะกรรมการ มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. ปฏิ บัติหน้าที ด้วยความรั บ ผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัต ย์สุจ ริ ต เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ รวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั รวมทังกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย และกลยุ ท ธ์ ที กํา หนดไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ และภารกิจของบริ ษทั ทุกปี
4. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั
5. พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการที ออกตามวาระ
รวมทั งพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ที นํ า เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนเพือนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
6. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เพือดู แลระบบบริ หาร และระบบการควบคุ ม
ภายในให้เป็ นไปตามนโยบายที กําหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
7. พิจารณาแต่งตังผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั รวมทังพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ของฝ่ ายบริ หารทีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทํางบการเงิน ณ วันสิ นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และลงลายมือชือเพือรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตังผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที เหมาะสมที เสนอโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอต่อที ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นในการประชุ มสามัญประจําปี
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
10. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ที เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทังดูแลไม่ให้เกิ ดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี ยง
11. กํากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้เชือมันได้วา่ บริ ษทั
ได้มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด
12. มีหน้าที ในการแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยของตน หรื อบุคคลที
เกี ยวข้องไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรื อการทําธุ รกรรมใดๆ ที เกี ยวข้องกับ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รั บผิ ดชอบในฐานะผู ้นําของคณะกรรมการในการกํากับ ติ ดตาม ดู แลการบริ หารงานของ
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุ ดย่อยอื นๆให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ตามแผนงานที
กําหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชีขาดในกรณี ทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และ
คะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ/ผู้จดั การทัวไป
บริ ษทั ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมี
กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป ทําหน้าทีเป็ นหัวหน้าคณะหรื อผูน้ าํ คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในการบริ หารจัดการ
โดยครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. บริ หารจัดการและควบคุ มดู แลการดําเนิ นกิ จการที เกี ยวข้องกับการบริ หารงานทัวไปของ
บริ ษทั เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุ รกิจต่างๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. มีอาํ นาจในการทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิของบริ ษทั เรื องอํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
4. การดําเนินการใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติทีประชุมผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั
การมอบหมายอํานาจหน้าที และความรั บผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ัดการ/ผูจ้ ัดการทัวไปนัน จะไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงทีทําให้กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไปหรื อผูร้ ับ
มอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นเพื อพิ จารณาและอนุ ม ัติ รายการดังกล่ าวตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อกฎหมายที
เกียวข้องกําหนด
5.5

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน

— นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ
เพือประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย
ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอืนของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริ ษทั

11/22

— นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื นของผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง โดยกํา หนดให้ ก่ อ นที ผู ้บ ริ ห ารท่ า นใดจะไปดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท อื น จะต้อ งแจ้ง ให้
คณะกรรมการบริ หารทราบเพือพิจารณาอนุ มตั ิ ทังนี ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที ดําเนิ นธุ รกิ จสภาพอย่า ง
เดียวกับบริ ษทั หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
5.6

ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าที สรรหา
คัด เลื อ ก และเสนอบุ ค คลให้ด ํา รงตํา แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษ ัท กรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย
กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การทัวไป และผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั พร้อมทังพิจารณาผลตอบแทนให้
เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการ
ว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ ยกเว้นกรณี ทีมีการแต่งตังกรรมการเข้า
ใหม่หรื อกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาก่อนทีจะนําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือ
พิจารณาต่อไป โดยการแต่งตังกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึงหนึ งของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที มีอยูท่ งหมด
ั
เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทังนี
สําหรับการเลื อกตังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนิ นการสรรหา คัดเลือก
บุคคลที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ ซึ งสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้า
มาดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยขึนเพือช่วย
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบ หรื อพิจารณาเรื องต่างๆ ทีสําคัญต่อบริ ษทั ซึ งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรการพัฒนาเพือความยังยืน ทังนี สําหรับการคัดเลือก
กรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะต้องผ่านขันตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
แผนการสืบทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึ งความจําเป็ นและความสําคัญของการสื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ทีมี
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารว่างลง ซึงนอกจากบริ ษทั จะตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหา
คัดเลื อก และเสนอบุ คคลเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ทําแผนสื บทอด
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งขึน โดยทําการคัดเลือกบุคคลทีจะปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งผูบ้ ริ หารดังกล่าว และพัฒนา
เพือเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตําแหน่งได้ในอนาคต ทังนี เพือสร้างความเชือมันให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนพนักงานว่าการดําเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มุ่งหวังให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั อย่างโปร่ งใส
และมีคุณธรรม ปฏิ บตั ิหน้าที ตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพือ
ประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ หุ ้นและผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม จึ ง กํา หนดจรรยาบรรณใช้เ ป็ นแนวทางการปฏิ บัติ สํา หรั บ
กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยความซือสัตย์ ยุติธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม
ปฏิบตั ิหน้าทีของตนอย่างเต็มความสามารถ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
มีความเป็ นอิสระในด้านการตัดสิ นใจ และการกระทําทีตังอยูบ่ นพืนฐานของความถูกต้อง
ปฏิ บัติ หน้า ที โดยหลี ก เลี ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนตนต่อ ผลประโยชน์ข องบริ ษทั เพือให้การ
บริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้เสี ยในกิจการทีกระทํากับบริ ษทั ฯ หรื อในกิจการที มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับ
บริ ษทั ทังนีไม่วา่ โดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลที เป็ นความลับของบริ ษทั และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยไม่ให้รัวไหลไปยังบุ คคลที ไม่เกี ยวข้อง ซึ งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
5.7

ค่ าตอบแทนกรรมการ

บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที
เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีต้องการไว้
ได้ กรรมการที ได้รั บ มอบหมายหน้า ที และความรั บ ผิ ด ชอบเพิ มขึ นในคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ า งๆ จะได้รั บ
ค่าตอบแทนเพิมตามปริ มาณความรับผิดชอบทีเพิมขึน ซึ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู ้
พิจารณาค่าตอบแทนในเบื องต้น แล้วนําข้อมูลที ได้เ สนอต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา ก่ อ น
นําเสนอต่อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพืออนุ มตั ิ ทังนี บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
รายบุคคลไว้ในรายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั
5.8

การปฏิบัตหิ น้ าทีของคณะกรรมการ
5.8.1

การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนในการกําหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
ทิศทางการดําเนิ นงาน แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั รวมทังระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน มาตรการบริ หารความเสี ยง ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และ
งบประมาณที กําหนดไว้อย่าง มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่
กิจการและความมันคงสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อแก่ผหู ้ นึ งผูใ้ ด ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ทีเป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์
ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมทีดี ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต ทังนี ให้รวมถึง
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การดูแลให้การดําเนิ นกิ จการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
5.8.2

การแต่ งตังคณะกรรมการชุดย่ อย

เพือกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั และช่วย
แบ่ งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบหรื อพิจารณาเรื องต่างๆ ที สําคัญต่อบริ ษทั โดย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั มีทงหมด
ั
6 คณะ ดังนี
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิ สระ ที ได้รับการสรรหาและคัดเลื อกโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุ ก คนต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ โดยมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ น
กิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าที ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกิ จ ที ได้รั บ มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้อ งสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่า ง
เพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีใน
การสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั กล่าว และกรรมการตรวจสอบราย
นันต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที ต้อง
ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่
เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า
การดํารงตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทังต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วย
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือประกอบความเห็ นต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6. พิจารณารายการที เกี ยวโยงกันหรื อ รายการที อาจมี ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ทังนี เพือให้มนใจว่
ั
ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทังนี กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมี
สิ ทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง ทังนี กําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร
โดยตําแหน่ง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนิ นธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริ หารงาน และ
อํานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบายและแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ทีได้
กําหนดไว้ ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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4. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงิ นเดือนของพนักงาน เพือ
เสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. มีอาํ นาจในการทํานิ ติกรรมการผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที กําหนดไว้ในนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั เรื องอํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
6. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
สามารถอนุ ม ัติรายการที ตนหรื อบุ คคลที อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ไว้ โดยการอนุ มตั ิ รายการดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจะพิจ ารณาคัดเลื อกกรรมการจํานวนหนึ งของบริ ษทั และ/หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพือเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาแต่ ง ตังเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การใหม่ ทุ ก ปี ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี โดยกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ ทังนี กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริ ษทั
จัดตังขึ น รวมทังผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แ ลกิ จการที ดี
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิ บัติทีสําคัญๆ ของบริ ษทั ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดีอย่างสมําเสมอ
4. เสนอแนะข้อกําหนดที เกี ยวกับ จรรยาบรรณในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ข้อ พึง ปฏิ บัติ ทีดี แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
5. ดูแลให้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนือง และเหมาะสม
6. รายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เกี ยวกับ การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี ข องบริ ษ ัท พร้ อ ม
ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพือแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
กําหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งทุกปี
โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานที สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระอาจถูก
เลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการบริ ษทั สําหรับการแต่งตังกรรมการ
ทดแทน ในกรณี ทีตําแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการ
และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาแต่งตังต่อไป
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และกรรมการบริ ษทั เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ทีตําแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ และในกรณี อืนๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ของบริ ษทั ประธานกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษทั ในกรณี ทีมี
ตําแหน่งว่างลง เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง
กําหนดหลักเกณฑ์ ในการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรับ
กรรมการในคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ า งๆ กรรมการผูจ้ ัด การ/
ผูจ้ ดั การทัวไป และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ สอดคล้อง
กับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กําหนดโบนัสและอัตราการขึนเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
5. พิจารณากลันกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆของบริ ษทั
6. กลันกรองและตรวจสอบรายชือผูท้ ีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
ว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ีถูกขึนบัญชีดาํ หรื อถอดถอนจากบัญชีรายชือทีหน่วยงานเหล่านีจัดทําขึน
7. ในกรณี ทีมีการเสนอชื อกรรมการทีพ้นวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง ควรนําเสนอผลงาน
(Contribution) และประวัติการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ผถู ้ ือ
หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
5) คณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลื อกกรรมการจํา นวนหนึ งของบริ ษทั เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัง
แรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ซึงกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. กําหนดทิ ศทางธุ รกิ จที ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปั จจัยความเสี ยงที สําคัญ
พร้อมทังกําหนดกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยงนัน
2. กําหนดมาตรฐานของการบริ หารจัดการความเสี ยง เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในส่ วนงาน
ต่างๆตามความรับผิดชอบ
3. กํากับดู แ ลให้มนใจว่
ั
า มาตรการดัง กล่า วได้มีก ารสื อสารอย่างทัวถึ ง และพนักงานได้
ปฏิบตั ิตามมาตรการเหล่านัน
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง
เพือให้มนใจว่
ั าการสํารวจความเสี ยงได้ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ
5. สนับสนุ นและพัฒนาการบริ หารความเสี ยงให้เกิ ดขึนอย่างต่อเนื องทัวทังองค์กร และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเพือ
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนใหม่ทุกปี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังแรกหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี โดยกรรมการทีครบกําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
1. กํา หนดนโยบาย กลยุท ธ์ ตลอดจนแผนการดํา เนิ น งานเพื อการพัฒ นาอย่า งยังยืน ที
สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมของบริ ษทั
2. ให้ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษ ัท เพื อให้บ รรลุ เ ป้ าหมายตาม
นโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนิ นการ และประเมินประสิ ทธิ ผล
ของการดําเนินการตามนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.8.3

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกาํ หนดการประชุมประจําไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจําเป็ น
โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่งกําหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
กําหนดการดังกล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุมได้ ซึ งในหนังสื อเชิ ญประชุ มมี การ
กําหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ นประจํา หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วม
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ประชุ ม โดยข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน นอกจากนัน หากกรรมการท่านใดประสงค์ทีจะเสนอเรื องเข้าสู่ วาระการ
ประชุมก็สามารถกระทําได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอ
เพิมเติมในทีประชุมในวาระเรื องอืนๆ
นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้คณะกรรมการมี จาํ นวนองค์ประชุ มขันตํา ณ ขณะที
คณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
5.9

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริ ษทั จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบระบบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน เพือให้ฝ่าย
บริ หารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกิดความมันใจว่าระบบการควบคุมทีมีอยูน่ นมี
ั การปฏิบตั ิจริ งอย่างสมําเสมอและเป็ นไป
อย่างเหมาะสม รวมทังค้นหาข้อบกพร่ อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดําเนิ นงานที มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มทีและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี การมีระบบควบคุมภายในทีดี จะช่วยให้บริ ษทั รับทราบรายการผิดปกติและเป็ นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า รวมทังลดความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
ระบบการควบคุมภายในที บริ ษทั ได้กาํ หนดขึ น สอดคล้องกับแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายในที
กําหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุม
ด้า นองค์ก รและสภาพแวดล้อ ม (Organizational and Control Environment) การบริ ห ารความเสี ยง (Risk
Management) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล
(Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring)
5.10 การบริหารความเสียง
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการบริ หารความเสี ยง เพือให้ทนั ต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิ จและ
การเมือง รวมทังผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดับโลก ซึ งนโยบายในการบริ หารความเสี ยงดังกล่าวได้รวมถึง
มาตรการในการป้ องกันและจัดการกับความเสี ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง (Risk Management Committee)
คอยดูแลและติดตามความเสี ยงตามแผนทีวางไว้ โดยความร่ วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี
1. การกํา หนดแผนการบริ ห ารความเสี ยงของแต่ ล ะหน่ ว ยงานภายในบริ ษ ัท ตามแผนงานหลัก ของ
บริ ษทั และความเสี ยงในการดําเนิ นธุ รกิ จต่างๆ ที อาจเกิ ดขึน เพือให้แผนงานการบริ หารความเสี ยง
สอดคล้องกับแผนงานและเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี ยงตามแผนงานในการบริ หารความเสี ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที รับผิดชอบจะได้
จัดลําดับความสําคัญของความเสี ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที ความเสี ยงดังกล่าวจะมี
ต่อองค์กร แล้วจึ งกําหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระสานงานและเข้าร่ วมสอบทานความเสี ยงตามมาตรการลดความเสี ยงดังกล่าว
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3. มาตรการบริ หารความเสี ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดําเนิ นงาน โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี ยง ซึ งประกอบด้วยฝ่ ายบริ หารจากทุ กหน่ วยงานที เกี ยวข้อง โดยจะมีการจัดประชุ ม
ทุ ก ไตรมาส เพื อติ ด ตามและทบทวนผลการดํา เนิ น การจัด การความเสี ยงดัง กล่ า ว โดยหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในจะทําการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี ยงของแต่ละบริ ษทั หรื อหน่วยงาน
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีบริ ษทั ได้ตงไว้
ั
นอกจากการบริ หารความเสี ยงตามที กล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีการฝึ กอบรม สัมมนา รวมทังกําหนด
มาตรการในการบริ หารความเสี ยง เข้าเป็ นส่ วนหนึ งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทังในระดับปฏิ บตั ิการและ
ระดับบริ หาร เพือเป็ นการปลูกฝั งจิ ตสํานึ ก การฝึ กอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และหลักปฏิ บตั ิในการบริ หาร
ความเสี ยงขององค์กร อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรและผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ สื บไป
5.11 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุ ดย่ อย กรรมการผู้จดั การ/ผู้จัดการทัวไป และเลขานุการ
บริษัท
5.11.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททังคณะ และรายบุคคล
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การกํา หนดให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของกรรมการทังคณะและ
รายบุ คคลเป็ นประจําทุ กปี เพือประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทังยังมีการพิจารณา
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิหน้าที
ของคณะกรรมการบริ ษทั อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยจะนําผลการประเมินทีได้
ไปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยเป็ นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืนจะประเมินใน
หัวข้อทีเกียวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทังการพัฒนาและการฝึ กอบรม สําหรับการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมิ น ในหัว ข้อ ที เกี ยวกับ โครงสร้ า งและคุ ณ สมบัติ ข องคณะกรรมการ
การประชุ มของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ การพัฒนาและ
การฝึ กอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หาร เพือนําผลการประเมินที ได้ไปพัฒนาการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย
แต่ ล ะคณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ งขึ น และเป็ นไปตามหน้า ที ความรั บ ผิ ด ชอบที ได้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
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5.11.3 การประเมินกรรมการผู้จดั การ / ผู้จดั การทัวไป
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูจ้ ดั การทัวไป เป็ นประจําทุกปี ในหัวข้อที เกี ยวกับ ความเป็ นผูน้ าํ การกําหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ การบริ หารความเสี ยงและการควบคุม
ภายใน การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสื บทอดตําแหน่ง ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
รวมทังการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพือนําไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
5.11.4 การประเมินเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขานุ การบริ ษทั
เป็ นประจําทุกปี ในหัวข้อทีเกียวกับ ทักษะความรู ้ความสามารถของเลขานุการบริ ษทั การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ต่างๆ (Compliance) การติ ดต่อและประสานงาน การจัดเก็บเอกสาร การจัดประชุม รวมทังการกํากับดูแล
กิจการ เพือนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเลขานุการบริ ษทั ในการกํากับ
ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั กํา หนดให้มี การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกครั งที มี การเปลี ยนแปลงกรรมการ โดยจัด ให้มีคู่มื อ
กรรมการ เอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการใหม่ รวมทังการจัดให้มีการแนะนํา
ลักษณะของธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนิ นงาน
ด้านต่างๆ ของบริ ษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั และจริ ยธรรมธุรกิจ
ทังนี คู่มือกรรมการของบริ ษทั ได้ครอบคลุมในเรื องต่างๆ ดังนี
-

ข้อมูลเกียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
ข้อมูลเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ภาระหน้าที และข้อพึงปฏิบตั ิในการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั

นอกจากนัน เพือพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าทีของกรรมการ บริ ษทั ยังได้สนับสนุ นให้
กรรมการได้เข้าร่ วมสัมมนาในหลักสู ตรต่างๆ ทีเกียวข้องกับกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) หลักสู ตร Director Accreditation Program
(DAP) รวมทังหลักสูตรอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึงจัดโดย IOD
5.13 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก ผูท้ ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ทีเหมาะสม
เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังเป็ นเลขานุ การบริ ษทั โดยมีบทบาทหน้าที และ
ความรับผิดชอบ ดังนี
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1. ปฏิบตั ิหน้าที ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง
2. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทังให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกี ยวกับข้อบังคับของบริ ษทั
และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
รวมทังดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ /
ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อกําหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอืนทีเกียวข้อง
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริ ษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ รายงานประจําปี ของบริ ษทั เป็ นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมทังจัดส่ งสําเนา
รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที
บริ ษทั ได้รับรายงานนัน
ในกรณี ทีเลขานุ การบริ ษทั พ้นจากตําแหน่ ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที ได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผูท้ ีจะดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแต่งตังภายใน 90 วันนับแต่วนั ที เลขานุ การบริ ษทั คนเดิ มพ้นจากตําแหน่ งหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที และ
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบตั ิหน้าทีแทนในช่วงเวลาดังกล่าว
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