นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุงซึ่งไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

บทนํา
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนแนวทางที่บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) เชื่อมั่นและนํามาใชเปน
นโยบายสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการบริหารงานของบริษัท โดยเปนผูกําหนด
นโยบายการบริหารกิจการ รวมทั้งระบบการกํากับดูแล เพื่อใหดําเนินกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรตั้งแตป 2548 และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เนื่องจากพัฒนาการดานสังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดลอมของสังคมโลกที่พยายาม
กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการบริห ารจัดการที่ เปนมาตรฐานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรปรับปรุงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับพัฒนาการของแนวคิดขางตน
ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามองคประกอบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นนั้น จะชวยใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว บนแนวทางของการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกตองและโปรงใส รวมทั้ง
เปนการปลูกฝงใหพนักงานทั้งองคกรมีความตระหนัก และมีจิตสํานึกในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจซึ่งแสดงใหเห็นถึง
มาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสรางความแข็งแกรงและเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนแกบริษัท ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจและเปนที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะเปนประโยชนตอผูมีผลประโยชนรวมกัน
ทุกฝาย รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ

.........................................................
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ

สารบัญ
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สิทธิของผูถือหุน
การปฏิบัตติ อผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน
การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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1.

สิทธิของผูถือหุน
บริษทั ใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถอื หุน ทุกราย โดยสิทธิขั้นพืน้ ฐานตางๆ ที่ผูถอื หุน ของบริษัทพึงไดรบั มีดังนี้


สิทธิในการไดรบั ใบหุน และสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน

บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย
ของบริษัท เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน ในการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท


สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการสงคําถามลวงหนา

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให
สอดคล อ งกั บ ที่ ก ฎหมายกํ าหนด จึ งมี น โยบายให สิ ท ธิ์แ ก ผู ถื อ หุ น ในการเสนอวาระการประชุ ม ของผู ถื อ หุ น เพื่ อ ให
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทลวงหนา
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระที่ตองการนําเขาที่ประชุม หรือคําถามที่ตองการใหตอบใน
ที่ประชุมผูถือหุนไดลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดรอบปบัญชี และกําหนดสัดสวนของการถือหุนในการเสนอ
วาระไมนอยกวารอยละ 4 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะแจงชองทางและชวงเวลาใน
การรับเรื่องใหผูถือหุนทราบผานทางระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
เสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคําถามลวงหนาไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)


สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในที่ประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุม บริษัทไดกําหนด วัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง และแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดยผูถือหุนไดรับสิทธิตางๆ ในการ
เขารวมประชุมดังนี้
กอนวันประชุม
ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทไดแจงกําหนดการพรอมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนาตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสาร
ประกอบไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมไม
นอยกวา 30 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหน าอยางเพียงพอ โดย
มอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท เปนผูจัดสง
หนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีขอมูลเชนเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซตใหกับผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุม 7
วัน หรือ 14 วันในบางกรณี ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยหนังสือนัดประชุมไดระบุขอเท็จจริงและ
เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม พรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของ
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ที่มีรายละเอียดครบถวนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน และประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 3 วันและลวงหนาไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม บริษัทจะพยายามติดตอกับ
นักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกอนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน
วันประชุมผูถือหุน
บริษัทกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิและความเทา
เทียมของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทจัดใหมีเจาหนาที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมมากกวา 1 ชั่วโมง ในการ
ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดเขา
รวมการประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม จะ
แนะนํากรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนทราบกอน
เริ่มประชุม และดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไวในหนังสือนัดประชุม บริษัทจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และ
ตรวจนั บ คะแนนเสี ย งพร อ มทั้ งเป ด เผยผลการลงคะแนนเสี ยงในทุ ก วาระ ทั้ งเห็ น ด ว ย ไม เห็ น ด ว ย และงดออกเสี ย ง
คณะกรรมการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมและเรื่องการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งไดมีการบันทึกประเด็นซักถาม
และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมดวย
ภายหลังการประชุมผูถือหุน
ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทมีการแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ภายในวันทํา
การถัดไป โดยมติดังกลาวไดระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละวาระ และจัดทํารายงานการ
ประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขารวมและไมเขารวมประชุม คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถาม คําตอบหรือ
ขอคิดเห็นโดยสรุปอยางครบถวน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน14 วัน
นับแตวันประชุม พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได


สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ

ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง
หนึ่งในสาม (1/3) และใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการผูที่ตองออกตาม
วาระสามารถกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
ดังนี้
- ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
- ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะต อ งใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยูทั้ งหมด เลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ยวหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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-

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแตงตั้งกรรมการแลว ผูถือหุนยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึง
คราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นอกจากนั้น ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยดวย ทั้งนี้ บริษัทไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแตละ
ทานที่เสนอเขารับการเลือกตั้ง พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยที่มี
ขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา


สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่เสนอเขารับการ
แตงตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณาได


สิทธิในการรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูล โดยการเผยแพรขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และนําขอมูล
ที่สําคัญ รวมทั้งขาวสารตางๆที่เปนปจจุบัน แสดงไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)


สิทธิในการรับสวนแบงกําไร

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท หลังหัก
เงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
อนึ่ง การพิจารณาการจายเงินปนผลจากกําไรที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุน หรือทรัพยสินถาวรที่เกิดขึ้นใน
บริษัท หรือในบริษัทยอย ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทวาจะจายเงินปนผลหรือไมเพียงใด
โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
การจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

2.

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม และ
มีนโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน การรับสวน
แบงกําไร การรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยางสม่ําเสมอและทันเวลา โดยใน
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การประชุม ผูถื อหุ น บริษั ท ให สิ ท ธิผูถื อหุ น ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่ งหุ น ตอ หนึ่งเสียง และกรณี ที่ผู ถือ หุ น
ประสงคจะแตงตั้งบุคคลเขารวมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทไดสงหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระไดตามความประสงค พรอมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉัน ทะของผูถือหุน รวมทั้งระบุถึงเอกสาร
หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทไดจัดใหมี
การใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการ
แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ในการประชุมผูถือหุน บริษั ทจะดําเนิน การประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนั ด
ประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนื อจากที่ระบุไวในหนังสือนั ดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่
ประชุม ซึ่งจะเปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได
การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะ
ทราบขอมูล และนําระบบการเขารหัสมาใช เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเขาถึง
ขอมูลของบริษัทใหกับพนักงานระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหพนักงานทุกคน
รับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ การไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการ
ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยพนักงานเขาใหมจะลงนามพรอมการลงนามในสัญญาวาจาง และหามมิใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท นําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองด
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงิน หรือขอมูลที่สําคัญที่มีผลตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัท และไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาของบริษัททั้งของตนเอง คูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกลาวขางตนถือหุนเกินรอยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว
โดยให นั บ รวมคู ส มรส หรื อ ผู ที่ อ ยู กิ น ด ว ยกั น ฉั น สามี ภ รรยา และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ รายงานต อ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ รวมทั้ง
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ดังกลาว กรรมการและผูบริหารจะตองแจงใหหนวยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่อ
อํานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดสงรายงานการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) นอกจากนั้น บริษัทยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลการถือ
ครองหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ของกรรมการและผูบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่
เกี่ยวของเปดเผยขอมูลสวนไดเสียตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนว
ทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกครั้งกอนทํารายการ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมพิจารณาในวาระที่
เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตน นอกจากนี้ บริษัทจะทําการเปดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทยอยทํากับบุคคลที่อาจมี
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ความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด แสดงไวในรายงานประจําป (Annual Report)
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัทไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดย
บริษัทไดแจงแนวปฏิบัติดังกลาวใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่ติดตามดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยาง
สม่ําเสมอและเครงครัด

3.

การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไร
ใหกับบริษัท ซึ่งสงผลตอความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได บริษัทจึงไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึง
สิทธิ และผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับอยางทั่วถึง การจัดใหมีชองทางสําหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความ
คิดเห็น หรือขอเสนอแนะ อันเปนประโยชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทได ซึ่งไดแสดงรายละเอียดไวในคูมือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ และไดเผยแพรคูมือดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัท
(www.onetoonecontacts.com)

4.

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไปที่สําคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจ และ
ผลประกอบการของบริษัทที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และ
แสดงใหเห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานชองทาง
ตางๆ ไดแก ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพ ยฯ เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) รายงาน
ประจําป (Annual Report) การแถลงขาว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เปนตน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได ดู แ ลให มี บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า และเป ด เผยข อ มู ล ที่ มี ค วามรู ทั ก ษะและ
ประสบการณที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได
ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้


นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และเทาเทียมกัน สอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนดที่
เกี่ยวของร จึงกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ เพื่อเปนแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน ดังนี้
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1. เปดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงินอยางถูกตองครบถวน
เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน
2. การเปดเผยสารสนเทศของบริษัท จะตองจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกตอง และโปรงใส
3. ระมัดระวังการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่สงผลกระทบตอราคาหรือมูลคาหลักทรัพยของบริษัท โดย
ปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ
4. จัดใหมบี ุคคลผูรับผิดชอบตอการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทตอสาธารณะอยางชัดเจน
บุคคลผูมีสิทธิในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ
1. ประธานกรรมการบริหาร
2. ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการ
3. ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธของบริษัท
4. บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสารหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือ
ตอสาธารณชนใดๆ ที่เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การจัดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลอยางหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ ดังนี้


-

รายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการจัดทํารายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
ที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะทอนให
เห็นการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา อาทิ โครงสรางขององคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนิน งาน โครงสรางคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติห นาที่ ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการบริษั ทและ
คณะกรรมการชุดยอย เปนตน
-

เว็บไซตของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ในปจจุบันการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซต เปนชองทางที่สะดวก
รวดเร็ว ผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล และนาเชื่อถือ ดังนั้น
คณะกรรมการจึงไดดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่ ม เติม จากที่ ไดเคยเป ด เผยไวในรายงานประจําป อาทิ นโยบายการกํ ากับ ดู แลกิ จการ
จริยธรรมธุรกิจ ขาวที่บริษัทเผยแพร งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวนโหลดขอมูลดังกลาวได เปนตน
-

นักลงทุนสัมพันธ
บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ
ของบริษัทกับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท กิจกรรม
จัดการลงทุน (Road show) การประชุมรวมกับนักวิเคราะห การประชุมทางโทรศัพท เปนตน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอ
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ห น วยงาน ดั งก ล าวได ที่ ห ม ายเล ข โท รศั พ ท 0-2502-6583 ห รื อ ที่ www.onetoonecontacts.com ห รื อ ที่ อี เม ล
investor.r@oto.samartcorp.com โดยบริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธไวเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปฏิบตั ิหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
เปดเผยขอมูลทีจ่ ําเปนอยางครบถวนและเปนธรรมแกผเู กี่ยวของทุกกลุมอยางเทาเทียม
เปดโอกาสใหบุคคลทีเ่ กี่ยวของทุกกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได
ปฏิบตั ิหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียเปนที่ตั้ง
รักษาความลับของบริษัทและไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน
ปฏิบตั ิหนาที่อยางเต็มที่และมีความเปนมืออาชีพ
หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
ปฏิบัติตามแนวทางการไมรับนัดในชวงใกลประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุนที่
บริษัทไดกําหนดไว

นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
บริษัทยังไดจัดประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสใหแก นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป
โดยมีคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดซักถามขอมูลตางๆ


การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ไดแก

- โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
- คาตอบแทนกรรมการ บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
คาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคลองกับกลยุทธ และเปาหมายของ
บริษัท และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองและเสนอคาตอบแทนของกรรมการในแตละป เสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว รวมทั้งคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท


ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษทั และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งคํานึงถึงความสอดคลองตอกลยุทธและนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปนอิสระ สามารถแสดงความเห็น
ไดอยางตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกดวย
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกัน
มิใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยูใน
รายงานประจําป นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงินไวในรายงานประจําป (Annual Report) ของบริษัทดวย

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

องคประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ มี ประสบการณ มีป ระวัติการ
ทํางานที่โปรงใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งตองมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณที่
เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ ทั กษะดานบัญ ชีการเงิน ดานการจัดการ ดานกลยุท ธ ดาน
กฎหมาย ด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ หรื อ อื่ น ๆ โดยมิ ไ ด มี ก ารกี ด กั น ทางเพศแต อ ย า งใด องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท ใหมีจํานวนตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2) คณะกรรมการบริษัท ตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
และตองไมนอยกวา 3 คน
3) คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณา
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
5.2

คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
แกไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมทั้งขอบังคับของบริษัท
2. เปนผูที่ไมประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจง
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษทั และผูถือหุน
โดยรวม
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4. เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
5. เปนผูมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
6. เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทไดอยางเต็มที่
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษั ท รวม ผู ถือ หุ น รายใหญ หรือผู มีอํ านาจควบคุ มของบริษั ท ทั้ งนี้ ให นั บ รวมการถื อหุ น ของผู ที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเชาหรือให เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพยห รือ บริการ หรือ การให หรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใด
จะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถอื หุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รวม ผูถือหุน รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบั การแตงตั้งเปนกรรมการ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2,000,000 บาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
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บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
5.3

วาระการดํารงตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 คื อ ในการประชุ มสามั ญผู ถือหุ นประจําป ให กรรมการออกจากตํ าแหน ง 1 ใน 3 โดยให กรรมการคนที่ อยู ใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนง
ใหมได โดยไดรับเสียงขางมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดํารง
ตําแหนงติดต อกันไดไม เกิน 3 วาระ เวนแต จะไดรับมติเห็ นชอบเป นเอกฉั นทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนวากรรมการดังกลาวไดกระทําคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางยิ่ง และการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนด
มิไดทําใหความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทดวย
5.4

ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ
5.4.1

การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษทั และผูถือหุน
โดยรวม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจัดการ มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เปนกรรมการอิสระตามความหมายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร
5.4.2

การถวงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจํานวน
ดังกลาวมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คนที่มีความเปนอิสระ
อยางแทจริงจากฝายบริหารและปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใด โดยมีสวนรวมในการ
กํากับดูแลกิจการดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
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และเพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการ มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษัท
5.4.3

ขอบเขตอํานาจหน าที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษั ท ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่
จะก อ ให เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ผู ถื อ หุ น โดยคํ านึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องผู มี ส ว นได เสี ย ทุ ก ฝ าย ไม แ สวงหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของ
บริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่ อสั ต ยสุ จริ ต ทั้ งนี้ ให รวมถึ งการดู แลให ก ารดําเนิ น กิ จการเป น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค ขอ บั งคั บ ของบริษั ท มติ
คณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต และดูแลใหการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนของบริษัท และผูถือ
หุน
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดํ า เนิ น การให เป น ไปตามนโยบาย และกลยุ ท ธ ที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. กํ าหนด และทบทวนวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธข องบริ ษั ท โดยให ค วามสํ า คั ญ และ
สนับสนุนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ รวมทั้งกําหนดใหมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทาง
เดียวกัน
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหมีการ
จัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดําเนินการตามกล
ยุทธ และแผนงานประจําป
5. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุ ด ย อ ย ที่ นํ า เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ และพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท ใน
กรณีที่มีตําแหนงวางลงเพราะเหตุอื่นใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวนแตวาระ
ของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการแทนจะ
อยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
6. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให
เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย
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7. พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูจัดการ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู จัดการ รวมทั้ งติด ตามดูแลให กรรมการผูจัดการปฏิ บั ติห น าที่ ตามที่ ได รับ
มอบหมาย
8. พิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัท และกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลใหเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
9. พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงสรางคาตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
ของกรรมการ กรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้ง
เสนอคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
10. จัดให มี การทํ างบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิ น ประจํ าป เพื่ อ เป ด เผยสารสนเทศหรื อ
นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี ตลอดจนกํากับดูแลใหมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญตาง ๆ อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
11. พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญ ชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป
เพื่อพิจารณาอนุมัตติ อไป
12. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนดูแลระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา บริษัท
ไดมคี วามรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด
14. มีหนาที่ในการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาถึงการเขาไปมีสวนไดเสียของตน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของไมวาโดยตรง หรือโดยออมในสัญญาใดๆ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย
15. กํากับดูแลใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อเปนการเตรียมสืบทอด
ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
16. สนับสนุนและสงเสริมการสรางนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
17. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนบริษัท และรายงานการจายเงินปน
ผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวถัดไป
18. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามเกณฑของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
19. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
20. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
21. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานและงบประมาณของบริษัท
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22. กํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. การกํากั บ ติ ดตาม และดูแลให มั่นใจไดวาการปฏิบั ติหนาที่ของคณะกรรมการเป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
2. การดูแลใหมั่นใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มี
จริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. การกํ าหนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการโดยหารื อ ร ว มกั บ กรรมการผู จั ด การ และมี
มาตรการที่ดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็น สํ าคัญ กัน อยางรอบคอบโดยทั่ วกัน การส งเสริม ให ก รรมการมี การใช ดุลยพิ นิ จ ที่
รอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ
5. การเสริมสรางความสั มพัน ธอัน ดีระหวางกรรมการที่ เปน ผูบริหารและกรรมการที่ไมเป น
ผูบริหาร และระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
บริษัทไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของฝายจัดการไวอยางชัดเจน โดยมี
กรรมการผูจัดการ ทําหนาที่เปนหัวหนาคณะหรือผูนําคณะผูบริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ โดย
ครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
1. บริห ารจัดการและควบคุมดู แลการดําเนิ นกิ จการที่เกี่ยวข องกั บการบริห ารงานทั่ วไปของ
บริษัทเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตางๆ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
3. พิจารณาหลักเกณฑและการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง รวมกับ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติของบริษัท เรื่องอํานาจอนุมัติดําเนินการ
5. การดําเนินการใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัท
การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอกําหนดของ
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ตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด
5.5

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

— นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย
ในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท
— นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท ไดกํ าหนดนโยบายในการดํารงตําแหน งกรรมการในบริษัท อื่น ของผูบ ริห าร
ระดั บ สู ง โดยกํ า หนดให ก อ นที่ ผู บ ริ ห ารท า นใดจะไปดํ ารงตํ า แหน ง กรรมการในบริ ษั ท อื่ น จะต อ งแจ ง ให
คณะกรรมการบริหารทราบเพื่ อพิ จารณาอนุมั ติ ทั้ งนี้ ต องไม เป นกรรมการในบริษั ท ที่ดําเนิ น ธุรกิ จสภาพอยาง
เดียวกับบริษัท หรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
5.6

ความโปรงใสในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรร
หา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พรอมทั้งพิจารณาผลตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท
พิ จ ารณาความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ทั้ งเพศ อายุ เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ และ
พิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจําเปนที่ยังขาด ใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
และใชฐานขอมูลกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดําเนินการสรร
หา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแตงตั้งหรือเสนอขออนุมัติแตงตั้งตอที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา
คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได
กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง
เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
3. การพิจารณาแตงตั้งกรรมการเดิมเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจะพิจารณาปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในชวงที่ดํารงตําแหนงกรรมการ การ
อุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเขารวมและการมีสวนรวมในการประชุม จํานวนบริษัทจด
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ทะเบียนที่กรรมการแตละทานดํารงตําแหนง ซึ่งไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนใน
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเปนกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเปนอิสระของ
กรรมการทานดังกลาวดวย
4. การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตอง
มีความโปรงใสและชัดเจน และดําเนินการโดยผานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
โดยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผูถือหุน มีดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
โดยบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในที่ประชุมผูถือ
หุน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ
ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขา
เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลือ
นอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5. การสรรหากรรมการชุ ดยอ ย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิ จ ารณาความรู
ความสามารถที่เหมาะสม องคประกอบของกรรมการชุดยอยทั้งคณะ และเกณฑการดํารงตําแหนง
คุณสมบัติความเปนอิสระของกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ


การสรรหาผูบริหารระดับสูง

บริษัทมีหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูบริหารระดับสูง มีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการ
สรรหาคัดเลือกบุคลลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเปนผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร
และมี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ลักษณะสําคัญ ของผลิ ตภัณ ฑ และการบริก ารของบริษัท เป นอยางดี และเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ในกรณีที่มี
ตําแหนงผูบริหารวางลง ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา
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คัดเลือก และเสนอบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงแลว บริษัทยังไดจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหน งผู บ ริห ารระดับ สู งขึ้ น โดยพิ จารณาคั ดเลือ กบุ ค คลที่ เหมาะสม และมี ศั กยภาพในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ใน
ตําแหนงผูบริหารดังกลาว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถรองรับตําแหนงไดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน ผูถือหุ น ตลอดจนพนั กงานวาการดําเนินงานของบริษัท จะไดรับการสานตออยาง
ทันทวงที โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป
นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการ เชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของ และเพื่อใหมีโอกาสรูจัก
ผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง
จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ ริหาร
บริษั ท มุ งหวังให กรรมการ และผู บ ริห าร แสดงถึ งเจตนารมณ ในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จของบริษั ท อย าง
โปรงใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ
เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
กรรมการ และผูบริหาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.7

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ดําเนินกิจการของบริษัทดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใสและมีคุณธรรม
ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ เพือ่ ใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัท
มีความเปนอิสระในดานการตัดสินใจ และการกระทําที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
ปฏิบั ติห น าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชน ของบริษั ท
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับบริษัทฯ หรือในกิจการที่ มีลักษณะเปน
การแขงขันกับบริษัท ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออม
รักษาขอมูลที่เปนความลับของบริษทั และผูมีสวนไดเสียไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่ง
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูมีสวนไดเสีย

นโยบายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
 นโยบายคาตอบแทนกรรมการ

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับ
ที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของบริษัท และเพียง
พอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ในคณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
และกํ า หนดค า ตอบแทนจะเป น ผู พิ จ ารณาค า ตอบแทนในเบื้ อ งต น แล ว นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา ก อ นนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ อนุ มั ติ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได มี ก ารเป ด เผย
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หลักเกณฑและคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท
 นโยบายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกําหนดคาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับทีเ่ หมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดย
จะคํานึงถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารระดับสูงแตละทาน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได
คาตอบแทนและโบนัสประจําปสําหรับผูบริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่แนนอน โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทํางานของผูบริหารระดับสูงแตละ
ทาน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑใหทราบลวงหนา กอนที่จะประเมินผลในปลายป โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจะพิจารณากอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติตอไป
 นโยบายคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) / กรรมการผูจัดการ
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริห าร / กรรมการผูจัดการ นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ
นโยบายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงแลว คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร/ กรรมการผูจัดการ ประจําป โดยกรรมการบริษัท แตละทานจะเปนผูประเมิน เพื่อนําผล
การประเมินมาใชในการประกอบการพิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ซึ่งมี
นโยบายการจายคาตอบแทน ดังนี้
นโยบายการจายคาตอบแทนใหกบั ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
ประเภทคาตอบแทน
คาตอบแทนแบบคงที่
(Fixed Pay)
คาตอบแทนจูงใจระยะสัน้ (Short
Term Incentive)
คาตอบแทนจูงใจระยะยาว
(Long Term Incentive)

รูปแบบคาตอบแทน
ประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน
เงินเดือนและผลประโยชนอื่น เชน เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจาหนาที่
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริหาร/ กรรมการผูจัดการ ที่มคี วามรู
ความสามารถ
เงินโบนัสประจําป
เพื่อเปนรางวัลตอบแทนตามความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายแผนงานที่ไดกําหนดไว
ประจําแตละป
การจายคาตอบแทนตามผลงานใน  เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจาหนาที่
รูปแบบการใหสิทธิ์ซื้อหุน (Stock
บริหาร/ กรรมการผูจัดการ ที่มคี วามรู
Option)* และเงินกองทุนสํารอง
ความสามารถ
เลี้ยงชีพในสวนที่บริษทั ฯ จาย
 เพื่อใหผลประโยชนของประธาน
สมทบเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
เจาหนาที่บริหารสอดคลองกับ
ผลประโยชนของผูถือหุน
 เพื่อสงเสริมการสรางความเติบโตและ
มูลคาเพิ่มใหกบั ผูถือหุน ในระยะยาว

หมายเหตุ *การใหสิทธิซื้อหุน (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเมื่อมีชวงเวลาและสภาพการณที่เหมาะสม
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5.8

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
5.8.1

การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษั ทมี การกํ าหนดและทบทวนวิสั ยทั ศน พั นธกิ จ กลยุทธ เป าหมาย ทิ ศทางการ
ดํ าเนิ นงาน แผนธุรกิ จ และงบประมาณของบริษั ท รวมทั้ งระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน
มาตรการบริห ารความเสี่ ยง ตลอดจนกํ ากับ ดูแลให ฝายจัด การดําเนิ น การให เป น ไปตามแผนธุรกิจ และ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
และความมั่ น คงสู งสุ ด ให แ กผู ถื อหุ น โดยคํ านึ งถึงผลประโยชน ข องผูมี สว นได เสี ยทุ ก ฝ าย ไม แ สวงหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชน
ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึง
การดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.)
นอกจากนี้ บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของบริษัท ใหทุกคนใน
องคกรขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
5.8.2

การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย

เพื่อกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และชวย
แบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิ จารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ตอบริษั ท โดย
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเป นกรรมการอิ สระ ที่ ได รับ การสรรหาและคัด เลือกโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือทีป่ ระชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
2. กรรมการตรวจสอบทุ ก คนต อ งเป น กรรมการอิ ส ระ โดยมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพยฯ)
3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน
บริษัทจดทะเบียน
5. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกิ จ ที่ ได รั บ มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต อ งสามารถอุ ทิ ศ เวลาอยา ง
เพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณในดานบัญชีหรือการเงิน
อยางเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยบริษัทตอง
ระบุ ไว ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว ากรรมการตรวจสอบรายใดเป นผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ดังกลาว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรอง
ประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯ ดวย
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไม
เกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวา
การดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระของกรรมการดังกลาวขาดหายไป รวมทั้งตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทใหถูกตอง เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เชื่อถือได
และทันเวลา
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาเสนอแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. พิจารณาและใหความเห็นชอบอัตรากําลัง และทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการ
ทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในสวนที่มีนัยสําคัญ
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของบุ คคลดังกลาวตอคณะกรรมการบริษั ท เพื่อประกอบความเห็ น ตอที่
ประชุมผูถือหุน
6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปน
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8.
9.
10.
11.
12.

ไปตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งมีผลบังคับใชกับบริษทั และ/หรือธุรกิจของ
บริษทั ทั้งนี้ เพื่อใหมนั่ ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
โดยตองมีขอมูลอยางนอยตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
ทบทวนขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให
สอดคลองกับสภาวการณ
มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น
ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่
มีอํานาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบไดตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสมโดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ดําเนินการอื่นใดตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค า ตอบแทนจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการและผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสม เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมี
สิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กํ า หนดและทบทวนวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ แ ละแผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง
โครงสร า งการบริ ห ารงาน และอํ า นาจบริ ห ารต า งๆ ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
2. ทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่ได
กําหนดไว ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณา และใหความเห็นชอบงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัทกอนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
5. กําหนดนโยบาย โครงสรางคาตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทน
ของพนักงานและผูบริหาร รวมกับกรรมการผูจัดการ และเสนอคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน เพื่ อพิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบก อนนํ าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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6. มีอํานาจในการทํานิติกรรมการผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอํานาจอนุมัติดําเนินการ
7. รายงานผลการปฏิบั ติงานที่สํ าคั ญ ของคณะกรรมการบริห ารใหค ณะกรรมการบริษั ท
รับทราบเปนประจํา
8. ทบทวนขอบเขต อํ านาจหน าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห าร ให
สอดคลองกับสภาวการณ
9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุ มั ติรายการที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขั ดแย ง มี ส วนได เสี ย หรื ออาจมี ความขั ดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว โดยการอนุมัติรายการดังกลาว
จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค าตอบแทนจะพิ จารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่ งของบริษัท และ/หรือผู ทรงคุณ วุฒิ เพื่ อเสนอให
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เข าดํ ารงตํ าแหน ง กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การใหม ทุ ก ป ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่บริษทั
จัดตั้ งขึ้ น รวมทั้ งผู บ ริห ารและพนั กงาน ให เป น ไปตามหลัก การกํากั บ ดูแ ลกิ จการที่ ดี
สอดคลองกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการตอตาน
คอรรัปชั่น
3. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ ขอพึงปฏิบัติที่สําคัญๆ ของบริษัท ตามนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ
5. เสนอแนะข อ กํ าหนดที่ เกี่ย วกั บ จรรยาบรรณในการดํ าเนิ น ธุรกิ จ ข อพึ งปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
6. ดูแลใหนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความตอเนื่อง และเหมาะสม
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7. ทบทวนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ
สภาวการณ
8. รายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ยวกั บ การกํ ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ข องบริษั ท พรอ ม
ความเห็นในแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
9. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กําหนดใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ตองออกจากตําแหนงทุกป
โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูก
เลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมไดโดยไดรับเสียงขางมากจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับการแตงตั้งกรรมการ
ทดแทน ในกรณีที่ตําแหนงวางลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คั ดเลื อก และเสนอบุ คคลให ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย อย
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตําแหนงวางลง
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑในการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
3. กําหนดและทบทวนคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการ
ชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสู ง และเลขานุการบริษัท เพื่อนํ าเสนอให ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. กําหนดนโยบาย โครงสรางคาตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน (ไม
วาจะอยูในรูปเงินสด หลักทรัพย หรืออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดยอย กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน ใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมาย
รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดอยูเสมอ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
5. ทบทวนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ใหสอดคลองกับสภาวการณ
6. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจะพิ จารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ่ งของบริษัท เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
แรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดทิ ศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห และตรวจสอบปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
พรอมทั้งกําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงนั้น และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ของบริษัท (Risk Appetite)
2. กําหนดนโยบายของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหใชเปนแนวทางปฏิบัติในสวนงานตางๆ ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้
ตองครอบคลุมความเสี่ยงอยางนอย 4 ประการ ดังนี้
1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)
3) ความเสี่ยงดานกลยุทธการดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
3. กํากับ ดู แ ลให มั่ น ใจว ามาตรการดั งกล าวไดมี ก ารสื่ อ สารอยางทั่ วถึ ง และพนั ก งานได
ปฏิบัติตามมาตรการเหลานั้นอยางตอเนื่อง
4. ทบทวนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
สภาวการณ
5. จัดใหมีการประเมินและทบทวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพื่อใหมั่นใจวาการสํารวจความเสี่ยงไดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ
6. สนั บสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
7. จัด ให มี ค วามเห็ น ทางวิช าชี พ จากที่ ป รึ ก ษาภายนอกเกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ ต อ งพิ จ ารณาด ว ย
คาใชจายของบริษัท กรณีที่มีความจําเปน
8. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหมทุกปในการ
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ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยกรรมการที่ครบกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนงดังกลาวมีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. กํ า หนดนโยบาย กลยุ ท ธ ตลอดจนแผนการดํ าเนิ น งานเพื่ อ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ที่
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เชน การจัดการดานแรงงานและพนักงาน
สวัสดิภาพในการทํางานของพนักงาน การพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน และการสงเสริม
และพั ฒ นาชุ ม ชนและสั งคมโดยรอบพื้ น ที่ ตั้ งของบริษั ท เพื่ อ ให บ รรลุ เป าหมายตาม
นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผล
ของการดําเนินการตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ทบทวนหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ให
สอดคลองกับสภาวการณ
5. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.8.3

การประชุมคณะกรรมการ
1.

การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริษัท ไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หากมีรองประธานกรรมการบริษัท อยูในที่ประชุม ใหรอง
ประธานกรรมการบริ ษั ท ทํ าหน า ที่ เป น ประธานในที่ ป ระชุ ม แต ห ากไม มี ร องประธาน
กรรมการบริษัท หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมนั้นหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
บริษัท ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
บริ ษั ท กํ า หนดให ก ารลงมติ ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ มี อ งค ป ระชุ ม ขั้ น ต่ํ า ณ. ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติ ตองมีกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

2. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัท คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมาก กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
3.

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัท ไดจัดสงกําหนดการประชุมเปน
การลวงหน า และแจงใหกรรมการแตละทานทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการ
สามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกําหนดวาระชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนิน งานเป นประจํา หน วยงานเลขานุการบริษั ท ได
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จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ใหกับคณะกรรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม โดยขอบังคับของบริษั ท
กําหนดใหจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแต
ในกรณีจําเปนเรงดวน นอกจากนั้น หากกรรมการทานใดประสงคที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระ
การประชุมก็สามารถกระทําได โดยการแจงลวงหนากอนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเปน
วาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ
5.9

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน เพื่อใหฝาย
บริหารและผูมีสวนไดเสียเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมที่มีอยูนั้นมีการปฏิบัติจริงอยางสม่ําเสมอและเปนไป
อยางเหมาะสม รวมทั้งคนหาขอบกพรอง จุดออน และพัฒนาระบบการดําเนินงานที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่และรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดี จะชวยใหบริษัทรับทราบรายการผิดปกติและเปนสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนา รวมทั้งลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทไดกําหนดขึ้น สอดคลองกับแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายในที่
กํ า หนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุ ม
ด า น องค ก รและสภาพ แวดล อ ม (Organizational and Control Environment) การบ ริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring)
5.10 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ทได แต งตั้ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อประเมิ นสถานการณ ทางธุ รกิ จโดยรวม
วิเคราะหความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก โอกาสที่จะสงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ตอการบรรลุเปาหมาย
หลักของบริษัท และผูมีสวนไดเสีย เพื่อกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการ
ประเมินความเสี่ยงโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร เพื่อรวมกันหา
แนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอยางตอเนื่อง
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤติการณทางการเงินระดับโลก ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดรวมถึง
มาตรการในการปองกั นและจัดการกั บความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คอยดูแลและติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว โดยความรวมมือและการประสานงานจากหนวยงานตางๆ ดังนี้
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1. การกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานในบริษัท ตามแผนงานหลักของบริษัท และ
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหแผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับ
วัตถุประสงค แผนงาน เปาหมายหลัก กลยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดของกิจการในการดําเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงขางตน แตละหนวยงานที่รับผิดชอบจะได
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกลาวจะมี
ตอองคกร แลวจึงกําหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนผูประสานงานและเขารวมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกลาว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงขางตนจะไดรับการติดตามและทบทวนการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ ยง ซึ่งประกอบดวยฝายบริหารจากทุ กหนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยจะมีการจัดประชุม
ทุ ก ไตรมาส เพื่ อ ติ ด ตามและทบทวนผลการดํ าเนิ น การจั ด การความเสี่ ย งดั ง กล าว โดยหน ว ยงาน
ตรวจสอบภายในจะทําการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแตละบริษัท หรือหนวยงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทไดตั้งไว
นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กลาวขางตนแลว บริษัทยังไดจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา รวมทั้งกําหนด
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เขาเปนสวนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและ
ระดับบริหาร เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึก การฝกอบรมดังกลาวจะเนนในดานแนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรและผลตอบแทนแกผูถือหุนสืบไป
5.11 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท
5.11.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล
คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การกํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ตนเองของกรรมการทั้ ง คณะและ
รายบุคคลเป นประจําทุ กป เพื่ อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังมีการพิจารณา
ทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัท อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะนําผลการประเมินที่ได
ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด
ยอยเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะประเมินใน
หัวขอที่เกี่ยวกับโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการพัฒนาและการฝกอบรม สําหรับการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมิ น ในหั ว ข อ ที่ เกี่ ย วกั บ โครงสร างและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ
การประชุ มของคณะกรรมการ บทบาท หน าที่ และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ การพั ฒ นาและ
การฝกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ผูสอบบัญชี และผูบริหาร เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒ นาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
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แต ล ะคณะให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และเป น ไปตามหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
5.11.3 การประเมินกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
เปนประจําทุกป ในหัวขอที่เกี่ยวกับ ความเปนผูนํา การกําหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ การวางแผนและ
ผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การ
บริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร การสืบทอดตําแหนง ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งการ
กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนําไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน
5.11.4 การประเมินเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เปนประจําทุกป ในหัวขอที่เกี่ยวกับ ทักษะความรูความสามารถของเลขานุการบริษัท การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตางๆ (Compliance) การติดตอและประสานงาน การจัดเก็บเอกสาร การจัดประชุม รวมทั้ งการกํากับ ดูแล
กิจการ เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของเลขานุการบริษัทในการกํากับ
ดูแลใหคณะกรรมการบริษทั ปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
5.12 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 การพัฒนากรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดใหมีคูมือ
กรรมการ เอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมทั้งการจัดใหมีการแนะนํา
ลักษณะของธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจ
ทั้งนี้ คูมือกรรมการของบริษัท ไดครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังนี้
-

ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ภาระหนาที่ และขอพึงปฏิบัติในการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

นอกจากนั้ น เพื่ อพั ฒ นาความรูความสามารถในการปฏิ บัติห น าที่ ของกรรมการ บริษั ท ยังสนับ สนุน ให
กรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตลอดจนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได
รับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
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 การพัฒนาผูบริหาร
บริษัท ดํา เนิน การพัฒ นาผูบ ริห ารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับ สูง เพื่อพัฒ นาทักษะความเปน
ผูนําควบคูไปกับการเพิ่มองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น อี กทั้ ง เป นการเตรียมความพร อมสํ าหรับ การปรับ /เลื่ อนตํ าแหน งต างๆ ในอนาคตให ส อดคลอ งกั บ
ความกาวหนาในสายวิชาชีพและสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมธุรกิจที่ดําเนินการทั้งในปจจุบันและอนาคต
5.13 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก ผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอบังคับของบริษัท
และกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และการประชุมผูถือหุ น
รวมทั้งดูแลและประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ /
ผูถือหุน ตลอดจนขอกําหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัท เปนตน
5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท รวมทั้งจัดสงสําเนา
รายงานดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
บริษัทไดรับรายงานนั้น
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทคนใหม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแตงตั้งภายใน 90 วันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และ
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว
8.14 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ในการจัดตั้งบริษัทใหมทุกครั้ง ฝายจัดการตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ กอนดําเนิน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใหม โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปน ผูพิ จารณาแตงตั้ง
ผูบริหารเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกลาว โดยผูบริหารใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม ตองรายงานผลการดําเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุก
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เดือน สําหรับการลงทุนใดๆ หรือการดําเนินเรื่องที่มีนัยสําคัญตามที่กําหนดในอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัท
ตองปฏิบัติตามที่นโยบายกําหนดและตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแตละปผูบริหาร
ของบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มต อ งนํ า เสนอแผนงานประจํ า ป เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไมเปนไปตามแผน ตองชี้แจงตอที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ในกรณี ที่ ผ ลประกอบการมี ป ญ หามาก จะถู ก กํ า หนดให ชี้ แ จงในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารเปนกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝาระวังการบริหารและการแกไขอยางใกลชดิ
สําหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทยอยและบริษัทรวมตองกําหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย
บริ ษั ท จะมี ฝ า ยตรวจสอบภายใน เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย และรายงานต อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีขอบกพรองในการควบคุมภายในซึ่งมีความ
เสี่ยงที่จะทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งใหปรับปรุงและแกไขการควบคุมภายใน
สําหรับประเด็นดังกลาวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทยอยมีการทํารายการใดๆ ที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เชน การเพิ่มทุน การลด
ทุน หรือการเลิกบริษัทยอย เปนตน รายการดังกลาวจะถูกนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ อ
อนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยตอไป
เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหมหรือเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนยั สําคัญ เชน มีสดั สวนการถือหุน ทีม่ ีสิทธิออก
เสียงตั้งแตรอยละ20 แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญตอบริษทั
คณะกรรมการจะพิจารณาใหจดั ทํา shareholders’ agreement หรือขอตกลงอืน่ ที่มคี วามชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหาร
จัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํา
งบการเงินของบริษทั ไดตามมาตรฐาน และกําหนดเวลา
ในกรณีที่บริษัทยอยกระทําการใดๆ ซึ่งเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย บริษัทจะ
ปฏิบัติเชนเดียวกับ หลักเกณฑ การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท โดยตองเป นไปตาม
หลั ก เกณฑ ในการทํ ารายการที่ มี นั ยสํ าคั ญ ที่ เข าข ายเป น การได ม าหรื อ จําหน ายไปซึ่ งทรัพ ย สิ น ตามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด สําหรับการทํารายการของบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย
บริษัทมิไดเขาไปกํากับดูแลในเรื่องดังกลาว เวนแตบริษัทยอยเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัท
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
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