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หมวดที8 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายที4จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี4ยวกับการดําเนิน
กิจการให้ มากขึ 7น จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิตา่ งๆได้ แก่ สิทธิในการได้ รับสารสนเทศทีเ4 พียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบ
ที4เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที4ประชุมผู้ถือหุ้น, เพื4อตัดสินใจในการ
เปลีย4 นแปลงนโยบายที4สาํ คัญของบริ ษัทฯ สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ,
7
สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการ
แต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกําไร ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริ ษัทผ่านการแต่งตัง7
คณะกรรมการให้ ทาํ หน้ าที4แทนตน
1.
บริ ษัทฯจะส่งเอกสาร ข้ อมูล วัน เวลา สถานที4และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
7
4เกี4ยวข้ อง
กับเรื4 องที4ต้องตัดสินใจในที4ประชุม ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 21 วัน
รวมทังเผยแพร่
7
ข้อมูลดังกล่าวใน เวปไซต์ ของบริ ษัท
2.
บริ ษัทฯกําหนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื4อให้ เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี ไว้ ดงั นี 7
1) รับรองรายงานการประชุมครัง7 ที4ผา่ นมา
2) รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี ที4ผา่ นมา
3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 7นสุด
ณ 31 ธันวาคม ปี ที4ผา่ นมา
4) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี ที4ผา่ นมา
5) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
7
4ออกตามวาระ
6) พิจารณาอนุมตั ิจา่ ยค่าตอบแทนกรรมการ
7) พิจารณาแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี
8) เรื4 องอื4นๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสําคัญที4อยูใ่ นความสนใจ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯตอบข้ อซักถาม และ/หรื อชี 7แจงผู้ถือหุ้นทราบ โดยไม่มีการลงมติ
3.
แจ้ งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเวปไซต์
ของบริ ษัทฯ
4.
บริ ษัทฯอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที4 โดยจัด
ประชุมในวันทําการที4โรงแรมซึง4 อยูใ่ นเขตกรุงเทพ และปริ มณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง
ของผู้ถือหุ้น จัดให้ มีบคุ ลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้ มี
อากรแสตมป์ สําหรับผู้ถือหุ้นที4รับมอบฉันทะ
5.
บริ ษัทฯได้ จดั สรรเวลา และส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคํ
7 าถามต่อที4ประชุม
ในเรื4 องทีเ4 กี4ยวข้ องกับบริ ษัทฯได้
6.
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯทุกคน เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมตอบข้ อซักถาม
ต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที8 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายทีจ4 ะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี4ยวกับการดําเนินการให้
มากขึ 7น จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิตา่ งๆขันพื
7 7นฐานที4เท่าเทียมกัน
1. บริ ษัทไม่มีการเพิ4มวาระการประชุม หรื อเปลีย4 นแปลงข้ อมูลสําคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
2. ผู้ถือหุ้นที4ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะที4กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
โดยบริ ษัทฯจะเสนอชื4อกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึง4 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
7
นรายคน และสนับสนุนให้ มีการใช้
บัตรลงคะแนนเสียง เพื4อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. บริ ษัทฯมีประกาศระเบียบเรื4 องการปฏิบตั ิในการใช้ ข้อมูลภายใน เพื4อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ใช้ ข้อมูลภายใน เพื4อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อผู้อนื4 ในทางมิชอบ โดยมีการเจ้ งแนวทางและ
นโยบายให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมีการติดตามผลอย่างสมํ4าเสมอ
5. คณะกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี4ยวกับส่วนได้ สว่ นเสียและผู้เกี4ยวข้ อง
เพื4อให้
คณะกรรมการได้ พิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที4อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื4อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯโดยรวม ทังนี
7 7 กรรมการและผู้บริ หารที4มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับธุรกรรมที4ทาํ กับบริ ษัทฯต้ อง
ไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
7 7 ให้ เป็ นไปตามขันตอนหรื
7
อมาตรการ การอนุมตั ิการทํา
รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
6. คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื4องการซื 7อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และวิธีการรายงาน เพื4อให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานที4มีสว่ นรู้ข้อมูลภายในใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารที4มี
หน้ าที4รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็ นประจํา
7. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เสร็ จสมบูรณ์ และแจ้ งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเวปไซต์ของ
บริ ษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
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หมวดที8 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายที4จะส่งเสริ มความร่วมมือระหว่าง บริ ษัทฯกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างเสริ ม ผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือ และดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิที4มตี ามกฎหมายที4เกี4ยวข้ อง
ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน เจ้ าหนี 7 คูแ่ ข่ง และชุมชนที4บริษัท
ตังอยู
7 ่ สังคม หรื อภาครัฐ
1. บริ ษัทฯได้ จดั ทําคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้ เพื4อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้
รับทราบและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
2. บริ ษัทฯมีนโยบายในการดูแลรักษาสิง4 แวดล้ อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดให้ มีฝ่าย Corporate
Communications & Corporate Social Responsibillity “CC&CSR” ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมเพื4อ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง4 แวดล้ อม ทัง7 In Process และ After Process เพื4อเป็ นการตอบแทนผลการ
ดําเนินงานคืนสูส่ งั คมด้ วยความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง
3. บริ ษัทฯมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้ มีความเป็ นอยูท่ ี4
ดีขึ 7นและมีความปลอดภัยในการทํางาน
4. บริ ษัทฯมีมาตรการชดเชยในกรณีที4ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการที4บริ ษัทฯละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสีย ไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯประกาศให้ ทราบทัว4 กันว่า กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที4รับทราบข้ อมูลภายในทีม4 ีนยั สําคัญที4
อาจส่งผลต่อการเปลีย4 นแปลงของราคาซื 7อขายหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื 7อขายหลักทรพัย์ของบริ ษัทฯ
ในช่วง 1 เดือนก่อนที4บริ ษัทฯจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
7
ดเผยต่อ
สาธารณชน
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หมวดที8 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัท จะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื4นๆ ที4เกี4ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริ ษัทฯที4ตรงต่อความเป็ นจริ ง เพียงพอ สมํ4าเสมอ ทันเวลา แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที4
แท้ จริ งของบริ ษัทฯ รวมทังอนาคตของธุ
7
รกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท มุง่ มัน4 ที4จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบทีเ4 กี4ยวข้ องเกี4ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี 7
1. บริ ษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที4กําหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมทังเผยแพร่
7
ผา่ นทาง website ของบริ ษัทฯ
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมทังเผยแพร่
7
ผา่ นทาง website ของบริ ษัทฯ
3. เพื4อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื4 องหลักเกณฑ์ เงื4อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูล เกี4ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินของบริ ษัทที4ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทฯได้ กําหนดให้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ได้ แก่ (1) ข้ อมูลทัว4 ไป (2) ปั จจัย
ความเสีย4 ง (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพย์สนิ ที4
ใช้ ในการประกอบธุรกิจ (6) ข้ อพิพาททางกฎหมาย (7) โครงสร้ างเงินทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุม
ภายใน (10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (12) ข้ อมูลอื4นที4เกี4ยวข้ อง
4. คณะกรรมการจัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ ป
กับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้ มีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
5. คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื4อ และบทบาทหน้ าที4ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จํานวนครัง7 ของการประชุม และจํานวนครัง7 ที4กรรมการเข้ าร่วมประชุมในแต่ละปี ในรายงานประจําปี (แบบ
56-2)
6. คณะกรรมการจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที4แต่ละคนได้ รับ ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
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7. การเปิ ดเผยสารสนเทศที4มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรื อสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กําหนดให้ ปฏิบตั ิตามแนวทางในการเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
ดังนี 7
1) เปิ ดเผยสารสนเทศที4สาํ คัญให้ ประชาชนทราบโดยทันที
2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว4 ถึง
3) ชี 7แจงกรณีทีมีขา่ วลือหรื อข่าวสารต่างๆ
4) การดําเนินการเมื4อมีการซื 7อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด :
กําหนดให้ มีหน่วยงานติดตามการซื 7อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหากพบสภาพผิดปกติของตลาด จะเร่ง
หาสาเหตุและแจ้ งให้ คณะกรรมการทราบในทันที
5) การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริ ม ที4ไม่มีเหตุอนั ควร : กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ รองกรรมการ ผู้บริ หาร และ
ผู้เกี4ยวข้ อง ให้ ข้อมูล ข่าวสาร หรื อประกาศใดๆที4เป็ นการส่งเสริ มการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท และกําหนดผู้ให้ ข้อมูลเกี4ยวกับบริษัทต้ องได้ รับมอบหมายจากบริษัทเท่านัน7 โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกท่าน ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมของฝ่ ายบริ หารและพนักงาน อย่าง
เคร่งครัด
6) การซื 7อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนโดยใช้ ข้อมูลภายใน :บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการดูแล
การใช้ ข้อมูลภายใน โดยกําหนดห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯที4ได้ รับทราบข้ อมูล
ภายในเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอก หรื อบุคคลที4ไม่มีหน้ าทีท4 ี4เกี4ยวข้ อง และละเว้ นการซื 7อขายหุ้น
ของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที4บริษัทฯจะเผยแพร่งบการเงินหรื อเผยแพร่ข้อมูลที4เป็ น
สาระสําคัญอื4นๆสูส่ าธารณชน
และเพื4อให้ แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริ ษัทได้ รับสารสนเทศที4
เชื4อถือได้ ยา่ งเท่าเทียมและทันท่วงที บริ ษัทฯจึงได้ กําหนด “นโยบายการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน”
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
8. คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีระบบบริ หารความเสีย4 งที4เกี4ยวข้ องทุกด้ าน ครอบคลุมปั จจัยความเสีย4 งที4
เกี4ยวข้ องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตั กิ ารด้ านอื4นๆ
พิจารณาถึงโอกาสที4จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ ไขและ
รับผิดชอบที4ชดั เจน โดยกําหนดให้ มี “นโยบายการบริ หารความเสีย4 ง” เพื4อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
9. คณะกรรมการ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที4ครอบคลุมทัง7 ด้ านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การ
ดําเนินการ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที4เกี4ยวข้ อง และจัดให้ มกี ลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที4มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯอยูเ่ สมอ กําหนดระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที4เป็ นอิสระ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที4ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไป
ตามระเบียบที4วางไว้
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หมวดที8 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพือ4 ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที4ตอ่ ผู้ถือหุ้น และเป็ นอิสระต่อฝ่ ายจัดการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1

ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการ ปฏิบตั ิหน้ าที4และใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื4 องต่างๆ
ทังจากฝ่
7
ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้ าที4และอิสระที4จะตังคํ
7 าถาม
แสดงความคิดเห็น หรื อคัดค้ านในกรณีที4มีความเห็นขัดแย้ งในเรื4 องที4มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรื อผู้ที4มีสว่ นได้ เสีย

5.1.2

ความหลายหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กําหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการ ทีต4 ้ องสรรหา สําหรับผู้ที4จะมา
ปฏิบตั ิหน้ าที4เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที4จําเป็ นที4ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมทัง7
วิชาชีพ ความเชี4ยวชาญเฉพาะด้ าน โดยไม่ได้ จํากัด เพศ ที4จะมาปฏิบตั ิหน้ าที4เป็ นกรรมการแต่อย่าง
ใด เพื4อให้ คณะกรรมการมีความเข้ มแข็งมากยิ4งขึ 7น

5.1.3

คุณสมบัตขิ องกรรมการ
ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที4 ซึง4 ควรมี
สมบัติอย่างน้ อย ดังนี 7
(1) เป็ นบุคคลที4ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ที4กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย บริ ษัทมหาชนจํากัด และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู้ ความเชี4ยวชาญ และประสบการณ์ทํางานที4ผา่ นมาอย่างยาวนาน หรื อเฉพาะด้ าน ซึง4
ขึ 7นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานันๆ
7
(3) เป็ นผู้ที4สามารถอุทศิ เวลาให้ กบั บริ ษัทฯได้ อย่างเต็มที4 โดยเฉพาะการตัดสินใจที4สาํ คัญเพื4อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
(4) เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม และคุณสมบัติอื4นที4อาจกําหนดเพิม4 เติมตามความเหมาะสม

5.1.4

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื4 องคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี 7
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที4ชําระแล้ วของบริษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม
หรื อบริ ษัทที4เกี4ยวข้ อง ทังนี
7 7ให้ นบั หุ้นที4ถือโดยผู้ที4เกี4ยวข้ องด้ วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการทีไ4 ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการบริ หารงานในทางปกติธุรกิจของ บริ ษัทฯ
บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทร่วม และบริษัที4เกี4ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ รวมทังไม่
7 เป็ น
กรรมการที4มอี ํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที4ปรึกษาที4ได้ รับเงินเดือน
ประจําจากบริษัทฯ บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทร่วมบริ ษัททีเ4 กี4ยวข้ องหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(3) เป็ นกรรมการที4ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ สว่ นเสีย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
7 าน
การเงินและบริ หารงาน
(4) เป็ นกรรมการที4ไม่ใช่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม นิติบคุ คลที4อาจมีมความ
ขัดแย้ ง
(5) เป็ นกรรมการที4ไม่ได้ เป็ นผู้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง4 ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที4อาจมีความขัดแย้ ง
(6) เป็ นกรรมการที4ไม่ใช่เป็ นผู้ที4เกี4ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ
(7) เป็ นกรรมการที4ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
7 7นเป็ นตัวแทนเพื4อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริ ษัทฯ หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) สามารถปฏิบตั ิหน้ าที4 แสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที4ที4ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอิสระ
5.1.5

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯให้ มคี ณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึง4
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที4เป็ นอิสระอย่างแท้ จริงจากฝ่ าย
บริ หาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์อื4นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
7
และไม่ตํ4ากว่า 3 คน ซึง4 ที4
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
7
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จํากัดจํานวน
วาระการดํารงตําแหน่ง

5.1.6

การแต่งตังกรรมการคนใหม่
7
เพื4อต่อจากวาระที4เหลืออยูข่ องกรรมการ
คนก่อนหน้ า โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

5.1.7

จํานวนบริษัทที4กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี
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5.1.8

คณะกรรมการกําหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จดั การ เพื4อตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทํางานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้ าที4 และความรับผิดชอบออกจาก
กัน ดังนี 7
ประธานกรรมการ มีหน้ าที8
(1) เป็ นประธานในที4ประชุมคณะกรรมการ
(2) การลงคะแนนเสียงขี 7ขาดในกรณีที4 ที4ประชุมคณะกรรมการ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ข้ างเท่ากัน
(3) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ และ
(4) ทําหน้ าที4ประธานในที4ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการ มีหน้ าที8
(1) จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์ การทําธุกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี
ของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
แนวทางยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ตามที4คณะกรรมการอนุมตั ิ
(2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย เทียบ
กับแผนและงบประมาณ ให้ คณะกรรมการทราบ พร้ อมข้ อเสนอแนะ
(3) เรื4 องอื4นๆที4คณะกรรมการมอบหมาย

5.1.10

คณะกรรมการจัดให้ มเี ลขานุการบริ ษัท รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังรายงานการมี
7
สว่ นได้ เสียของกรรมการและ
ผู้บริ หาร ปฏิบตั ิหน้ าที4ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื4อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
7 อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการและมติที4
ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 บทบาทหน้ าที8ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี4ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให้ การ
บริ หารจัดการ เป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที4จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริ ยธรรมที4ดี และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
5.2.1

คณะกรรมการมีหน้ าที4กําหนดให้ เรื4 องดังต่อไปนี 7 เป็ นอํานาจหน้ าทีแ4 ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ที4จะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ความเห็นชอบ ดังนี 7
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5.2.2

(1) นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
(2) ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริ ษัทฯ เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ มระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที4ไม่มใี นงบประมาณประจําปี
(4) การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที4ได้ รับอนุมตั ิ และเกินงบลงทุนอื4นๆ ที4ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการ
(5) การซื 7อและจําหน่ายสินทรัพย์ การซื 7อกิจการ และเข้ าร่วมในโครงการร่วมทุนที4ไม่ขดั กับเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที4มีมลู ค่าเกินจํานวนที4มอบอํานาจให้ กรรมการผู้อํานวยการ
(6) การทําธุรกรรม หรื อการกระทําใดๆอันมีผลกระทบที4สาํ คัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี 7สิน
ยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ และชื4อเสียงของบริษัทฯ
(7) การทําสัญญาใดๆทีไ4 ม่เกี4ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาทีเ4 กี4ยวกับการทําธุรกิจปกติที4มี
ความสําคัญ
(8) การทํารายการเกี4ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมกับบุคคลที4เกี4ยวโยงกัน ส่วนที4
ไม่เข้ าข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(9) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(10) การเปลีย4 นนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิที4มีนยั สําคัญเกี4ยวกับการบัญชี การบริ หารความเสีย4 ง และ
การควบคุมภายใน
(11) การว่าจ้ างกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารระดับสูง
(12) การกําหนดและการเปลีย4 นแปลงอํานาจอนุมตั ิทมี4 อบให้ กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
(13) การเสนอแต่งตัง7 และการสิ 7นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
(14) การมอบอํานาจหน้ าที4ให้ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ หรื อกรรมการคนใดคนหนึง4
รวมถึงการปรับปรุงเปลีย4 นแปลงแก้ ไขการมอบอํานาจหน้ าทีด4 งั กล่าว ทังนี
7 7ต้ องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์
ข้ อกําหนดตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(15) การแต่งตังและกํ
7
าหนดอํานาจหน้ าที4ของคณะกรรมการชุดย่อย
(16) การจัดให้ มี และกํากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด4 ี
(17) การแต่งตังกรรมการในบริ
7
ษัทย่อย
(18) การปรับปรุง เปลีย4 นแปลงและแก้ ไขโครงสร้ างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จดั การขึ 7นไป
(19) การดําเนินการอื4นใดเพื4อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที4ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการได้ จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย และทบทวนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง7
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5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

คณะกรรมการได้ จดั ทําคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื4อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน พร้ อมทังกํ
7 าหนดโทษทางวินยั ในกรณีทมี4 ีการฝ่ าฝื นและ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้ องปี ละ 1 ครัง7
รายการที4มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีสว่ นได้
เสีย ไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ พร้ อมทังกํ
7 ากับ ดูแล ให้ มกี ารปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี4ยวกับ
ขันตอนการดํ
7
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
คณะกรรมการจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที4มคี วามอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที4 และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้ านการดําเนินงาน
รายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง7
บริ ษัทฯมีการบริ หารความเสีย4 งครอบคลุมทังองค์
7 กร โดยมีการรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ น
ประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย4 งปี ละ 1 ครัง7

5.3 การประชุมของคณะกรรมการ
1. บริ ษัทฯจัดให้ มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าทังปี
7 และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละ
คนทราบ
2. คณะกรรมการ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 4 ครัง7 ต่อปี
3. กําหนดจํานวนองค์ประชุมขันตํ
7 4า ณ ขณะที4คณะกรรมการ จะลงมติในที4ประชุมคณะกรรมการ โดย
ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
7
4. ประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาเลือกเรื4 องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการ ทังนี
7 7 กรรมการแต่ละคน มีอิสระที4จะเสนอเรื4 องเข้ าสูว่ าระการประชุมก็ได้
5. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง7 มีกําหนดวาระการประชุมทีช4 ดั เจน มีเอกสารประกอบการ
ประชุมที4ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื4อให้
คณะกรรมการได้ มเี วลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าประชุม
6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้ เพียงพอที4ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื4 อง และกรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสําคัญอย่างรอบคอบ โดยมีการจัดทําบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัดเก็บไว้ สาํ หรับกรรมการและผู้เกี4ยวข้ อง ตรวจสอบได้
7. กรรมการทุกคนสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที4จําเป็ น เพิม4 เติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการ
บริ ษัท หรื อฝ่ ายบริ หารอื4น
8. คณะกรรมการได้ จดั ให้ มเี ลขานุการบริ ษัททําหน้ าที4ให้ การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการ
ประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี4ยวกับการประชุม และจัดทํา
รายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที4จะนําเสนอให้ ที4ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
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9. คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯเข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
5.4 ค่ าตอบแทนของกรรมการ
1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ เปรี ยบเทียบกับ
ระดับที4ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้ าที4ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยูใ่ นอํานาจอนุมตั ิของการประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนผู้บริ หาร เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที4คณะกรรมการบริ ษัทฯกําหนด ซึง4 เชื4อมโยง
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
1. คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มกี ารพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริ หารระดับสูง โดยการจัดสัมมนาหัวข้ อ
ต่างๆ เพื4อแลกเปลีย4 นความคิดเห็นซึง4 กันและกัน
2. คณะกรรมการมีหน้ าที4สง่ เสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่กรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูง เพื4อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื4อง
3. คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทําหน้ าที4แนะนํากรรมการใหม่ให้ ร้ ูจกั บริษัทฯ ด้ วยการ
ประชุมร่วมกัน และรับฟั งการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริ ษัทย่อย
4. คณะกรรมการกําหนดให้ มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริ หารระดับกรรมการผู้จดั การและรองกรรมการ
ผู้จดั การ โดยมอบให้ ฝ่ายบริ หารจัดทําแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1. คณะกรรมการร่วมกันสรรหาบุคคลที4มีความรู้ ความสามารถ ความเชี4ยวชาญ และประสบการณ์
ทํางานที4ผา่ นมาอย่างยาวนาน
2. หลักเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก จะพิจารณาจากความเหมาะสมและสถานการณ์ของบริ ษัทฯใน
ช่วงเวลานันๆ
7
3. เป็ นผู้ที4สามารถอุทศิ เวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที4และเพียงพอ
4. เป็ นผู้ที4ประกอบไปด้ วย คุณธรรมและจริ ยธรรมในการดําเนินงาน
5.7 การติดต่ อสื8อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับกรรมการผู้จดั การและรองกรรมการผู้จดั การ เข้ าร่วมการ
ประชุมกับคณะกรรมการ โดยเป็ นผู้นําเสนอวาระทีต4 นรับผิดชอบต่อที4ประชุมคณะกรรมการ เพื4อให้ คณะกรรมการ ได้ รับ
ทราบข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้บริ หารที4รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริ หารมีโอกาสได้ เรี ยนรู้และทําความเข้ าใจ
มุมมองของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการ ส่งเสริ มให้ มีการพบปะ และแลกเปลีย4 นความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริ หารระดับ
กรรมการผู้จดั การและรองกรรมการผู้จดั การ ในโอกาสอื4น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพื4อให้ กรรมการได้ มี
โอกาสทําความรู้จกั คุ้นเคยกับผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ
กรรมการสามารถติดต่อสือ4 สารกับฝ่ ายบริ หารแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้ าวล่วงหรื อสอดแทรก
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร แต่ควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบล่วงหน้ า
การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามและทบทวน
คณะกรรมการจะดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทดี4 ีของคูม่ ือนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัด เพื4อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื4อง เพื4อ
สร้ างความมัน4 คงและยัง4 ยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้ มกี ารทบทวนคูม่ ือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เป็ น
ประจําทุกปี
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แหล่ งที8มา/ข้ อมูลที8อ้างอิง
1. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด (ฉบับปรับปรุงปี 2549) : ศูนย์พฒ
ั นากํากับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที4 4 พ.ศ. 2551
3. ข้ อพึงปฏิบตั ิที4ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายงานการกํากับดูแลกิจการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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