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เพื่อแสดงออกถึงความมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ แนวปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน สําหรับกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับชั้น
ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้บังคับใชกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทยอย
แนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีความรูและเขาใจการปฏิบัติหนาที่
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ ดังนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผูถือหุน

เนื่องจากผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของบริษัทฯ โดยควบคุมกิจการผานการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให
ปฏิบัติหนาที่แทนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกราย โดยไมกระทําการใด ๆ อันเปน
การจํากัดสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน รวมถึงดูแล
รักษาสิทธิพื้นฐานและผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน อาทิ
- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพยที่ตนเองถืออยูอยางเปนอิสระ
- สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่ถูกตอง ครบถวน
เพียงพอ และทันเวลา
- สิทธิในการไดรับสวนแบงกําไรในรูปของเงินปนผล
- สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสอบถาม แสดงความเห็น ใหขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องสําคัญและเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ
- สิทธิในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ
- สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
- สิทธิอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุน (Shareholders Agreements) ที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ
หรือผูถือหุนรายอื่น และไมมีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุนคืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิอยางเต็มที่ในการเขารวมประชุมผูถือ
หุน ดังนี้
1. บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันเพื่อใหสามารถใชสิทธิใน
การเขารวมประชุมผูถือหุนไดอยางเต็มที่ โดยหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในชวงใกลวันหยุด นักขัตฤกษ และ
คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขา
รวมประชุมไดอยางสะดวก อีกทั้งไดแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพรอมหนังสือเชิญประชุมดวย
2. บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมระบุขอมูลวัน เวลา สถานที่ประชุมพรอมแผนที่ และรายละเอียด
อื่ น ๆ เช น วาระการประชุม พร อ มคําชี้ แจงเหตุผ ลและความเห็ น ของคณะกรรมการ เอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระตาง ๆ และหลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทางไปรษณียไปยังผูถือหุนทุกกลุม ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 14 วัน และเผยแพรขอมูลดังกลาวใน
เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมเพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติ
อยางเพียงพอ ถูกตอง และครบถวน พรอมทั้งไดประกาศลงหนังสือพิมพทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อเปนการบอกกลาวการเรียกประชุมลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน เปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
3. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยใหสิทธิแก
ผูถือหุนในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมแทนตนในวันประชุมได
โดยไดแนบหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ไปพรอมหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ
ค. (สําหรับผูถือหุนชาวตางชาติที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ เปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันจัดสงเอกสารลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนาเพื่อลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทฯ ยังไดจัดเตรียมอากรแสตมปไวสําหรับผูถือหุนและนักลงทุนสถาบัน
ที่มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมการประชุม
5. บริษัทฯ นําระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอง สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปดรับลงทะเบียนลวงหนา 2 ชั่วโมงกอนการประชุม และแมจะพนระยะเวลาดังกลาวแลว
บริษัทฯ ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดโดยไมเสียสิทธิ
6. บริษัทฯ จัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนผูถือหุน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง และโปรงใส
ของการนับคะแนน ในแตละวาระการประชุม พรอมทั้งไดเชิญผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เขารวมประชุมผูถือหุน
เพื่อตอบคําถามที่เกี่ยวของกับงบการเงินของบริษัทฯ
7. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายในการซักถามและแสดงความเห็นในแตละวาระไดอยาง
เต็มที่ และมีการบันทึกขอซักถามและความเห็นดังกลาวไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนรายอื่นที่ไมได
เขารวมประชุมไดรับทราบดวย
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8. บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระผานระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทําการถัดไป
9. บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมตามที่ พรบ.มหาชน
กําหนดและนําสงตลาดหลักทรัพยฯและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน และเผยแพรรายงานการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเผยแพรวีดิทัศนการประชุมไวบนเว็บไซต
เพื่อใหผูถือหุนรับทราบโดยทั่วกัน
หมวดที่ 2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง และไมเลือกปฏิบัติเฉพาะผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือรายใดรายหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
และจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเอง
และผูอื่นในทางมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการ และสงคําถามลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยไดประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขไวในเว็บไซตของบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการดําเนินการประชุมตามลําดับวาระ และเรื่องที่ไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุม โดยไมมีการ
เพิ่มเติมระเบียบวาระแตอยางใด
3. กอนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ไดแจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนรับทราบ โดยผูถือหุนทุก
คนมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ 1 หุน และในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแตละวาระ จะมีการแจงผลคะแนน
และมติของที่ประชุมใหผูถือหุนทราบทุกวาระตามลําดับ
4. บริษัทฯ จัดใหมกี ารใชบัตรลงคะแนนสําหรับการออกเสียงในแตละวาระ สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดใหมี
การลงคะแนนเปนรายบุคคล เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
5. กรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ตนเองมีสวนไดเสียในเรื่องที่บริษัทฯ จะเขาทํารายการ หามมี
สวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น
6. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือที่
เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ
ไดกําหนดแนวปฏิบัติไวในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
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หมวดที่ 3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการทุก
กลุม เชน ผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห ลูกคา พนักงาน คูคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม และ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวยความเปนธรรมตามแนวทาง ดังนี้
ผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห
บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนและนักลงทุนทุกรายอยางเสมอภาคโดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมี
ความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินการใด ๆ ดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดถือผลประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมใชขอมูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง รวมทั้งไมเปดเผยขอมูลลับตอบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกราย รวมถึงนักลงทุน และนักวิเคราะห ในการรับทราบ
ขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางครบถวนและสม่ําเสมอ โดยไดสื่อสารผลการดําเนินงานและ
ขอมูลที่จําเปนผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพยฯ เปนประจํา
ทุกไตรมาส การเผยแพรวิดีโอการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ การจัดทํา Investor Relations Webpage และ
การพบปะนักลงทุนในตางประเทศ เปนตน
ลูกคา
นอกเหนือจากการยึดมั่นในเงื่อนไข ขอเสนอ หรือคํามั่นที่ใหไวกับลูกคาแลว บริษัทฯ ยังมุงเนนการสรางความพึง
พอใจสูงสุดตอลูกคาโดยยึดมั่นแนวคิดในการพัฒนาผลงานคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เนนความพิถีพิถัน สราง
มาตรฐาน ‘Best in Class’ สรางความแตกตางดวยดีไซนการออกแบบที่โดดเดน การใหบริการเหนือระดับ ไปพรอมกับการ
สรางและรักษาความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนกับลูกคา ไมทําใหลูกคาหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการใหบริการ อีกทั้งยังใหความสําคัญในการรักษาขอมูลอันเปนความลับหรือไมพึง
เปดเผยของลูกคาอยางเครงครัด
พนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
แรงงานและสวัสดิการสังคมอยางเครงครัด และมุงมั่นที่จะสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีสํานึกในหนาที่และ
ความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร และมุงเนนการทํางานเปนทีม โดยปลูกฝงใหมีการปฏิบัติตาม
คานิยมหลักขององคกร “PRIDE” จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรม
ในหัวขอที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการทํางาน ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปแกพนักงานทุกคน สงเสริมเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน รวมถึงจัดใหมีคาตอบแทน
และสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาคาตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคนและสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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คูคา
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาค มีกระบวนการคัดเลือกคูคาและกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางที่โปรงใส เปนธรรม เปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี และไมใชวิธีการที่ไมสุจริต
โดยไมเรียก ไมรับ หรือไมจายผลประโยชนใด ๆ กับคูคา นอกจากนี้ ยังมุงเนนการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีและ
ยั่งยืนกับคูคา โดยคํานึงถึงการสรางประโยชนรวมกันและสรางความเชือ่ ถือซึ่งกันและกัน ยึดถือปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง
และเงื่อนไขทางการคาตาง ๆ อยางเครงครัด เก็บรักษาขอมูลความลับของคูคาและไมนําขอมูลดังกลาวไปใชแสวงหา
ผลประโยชนของตนเองและพวกพอง เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคูคา
คูแขงทางการคา
บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใตกรอบนโยบายของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมายและกรอบกติกา
ดวยความเปนธรรม โปรงใส ไมแสวงหาความลับของคูแขงดวยวิธีที่ไมสุจริต ผิดกฎหมาย ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการ
กลาวราย หรือกระทําการใด ๆ ทีป่ ราศจากความจริงหรือไมเปนธรรม และไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่น
เจาหนี้
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง เงื่อนไขการกูยืมเงินและเงื่อนไขการค้ําประกันที่มีกับเจาหนี้ อยางเครงครัด
ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตรงตามเวลาที่กําหนดไว บริหารจัดการเงินกูยืมใหเปนไปตามวัตถุประสงค ไมนําเงินไปใช
ในทางที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และมุงมั่นบริหารเงินทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหเจาหนี้มีความมั่นใจ
ในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันใน
สัญญาได ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จึงดําเนินธุรกิจภายใต
แนวคิดในการสรางคุณคารวมกันระหวางภาคธุรกิจและสังคม และใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยสงเสริม
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด เชน คิดคนและนํานวัตกรรมอาคารอนุรักษพลังงานมาปรับใช
กับการออกแบบภายใตแนวคิด Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ซึ่งเนนเรื่องการออกแบบตัว
อาคารใหสามารถนําแสงธรรมชาติมาใชใหมากเพื่อชวยลดการใชพลังงาน การเพิ่มสัดสวนพื้นที่สีเขียวในโครงการ การนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาปรับใช ตลอดจนดูแลปองกันมิใหการดําเนินงานของบริษัทฯ
กอใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
หลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียทุกคนดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางในบุคลิกลักษณะสวนบุคคล ไมมี
การแบงแยก เชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกําเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของตอการปฏิบัติงาน ตลอดจน
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สอดสองดูแลไมใหบุคลากรของบริษัทฯ เขาไปมีสวนรวมหรือเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไมใชแรงงาน
ที่ผิดกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญาถือเปนทรัพยสินที่มีคามาก ซึ่งชวยใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขันในเชิงธุรกิจ เชน
เอกลักษณตราสินคา ชื่อบริษัทฯ โลโก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา นวัตกรรม และองค
ความรูทั้งหมดที่เปนของบริษัทฯ นับเปนเรื่องสําคัญอยางมากที่บริษัทฯ จะตองปกปองทรัพยสินเหลานี้ ตลอดจนเคารพ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่นดวย โดยการไมละเมิดหรือนําสิทธิของทรัพยสินทางปญญาไปใชในทางที่ผิด
การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
บริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน และตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการทุจริตและ
คอรรัปชั่น ซึ่งมีความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนดังกลาว จึงมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อตรง และถูกตองตามกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุก
ประเทศและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสนับสนุนและสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับมี
จิตสํานึก และสนับสนุนการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
ทุจริตในประเทศไทยอยางเครงครัด พรอมทั้งจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต การรับหรือใหสินบนในทุกรูปแบบ
การแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing)
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสารเพื่อแจงเบาะแสหรือรองเรียนเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดของกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน พรอมสงรายละเอียดหลักฐานตาง ๆ ในกรณีมีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับบริษัท หรือ การละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ผานชองทางตาง ๆ ทั้งทาง
ไปรษณีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตบริษัทฯ และ เว็บไซตภายใน (สําหรับพนักงาน) รวมทั้งสามารถสอบถามขอมูล
หรือแสดงความคิดเห็นได
ทั้งนี้ ขอเสนอแนะและขอรองเรียนจะถูกสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ชี้แจง
แกไข ปรับปรุง และสรุปผล เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป สําหรับผูที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนที่เปน
พนักงาน ลูกคา หรือบุคคลที่รับจางทํางานใหบริษัทฯ จะไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย
หมวดที่ 4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล ขาวสาร และสารสนเทศตาง ๆ ของบริษัทฯ แกผูถือหุน
นักลงทุน นักวิเคราะห สื่อมวลชน และผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน ทั้งสวนที่เปนขอมูลทางการเงินและมิใชขอมูลทาง
การเงินอยางถูกตอง เพียงพอ และครบถวนตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผานชองทางตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เชน ระบบการแจงขาวของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการ

6

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะหในโอกาสตาง ๆ และ
เว็บไซตของบริษัท เปนตน
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข อ กํ า หนดการเป ด เผยข อ มู ล ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานกํากับดูแลอื่นอยางเครงครัด โดย
ขอมูลสําคัญที่บริษัทฯ เปดเผยตอสาธารณชน ประกอบดวย
(1) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(2) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและแสดงไวคูกับรายงานของผูสอบบัญชีใน
รายงานประจําป
(3) รายงานการถือหลักทรัพย/ การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ
(4) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งของการ
เขาประชุมเปนรายบุคคล
(5) นโยบายการจายคาตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งรูปแบบ และจํานวนคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับ
(6) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย
(7) ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ เชน วิสัยทัศน พันธกิจ ปจจัยความเสี่ยง โครงสรางการถือหุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การควบคุมภายใน รายการระหวางกัน และขอพิพาททางกฎหมาย เปนตน
(8) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสินและรายการเกี่ยวโยง เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ โดยกําหนดใหมีการรายงานเปนประจําทุกป และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเปนรายไตรมาส
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บรักษาไวเปนขอมูลภายในเทานั้น และบริษัทฯ ไดจัด
ใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อเปนตัวแทนในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ดวยชองทางการ
ติดตอที่สะดวกและเขาถึงงาย โดยการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปดเผยสารสนเทศและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนตัวแทนของผูถือหุนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ และเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยคณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย
สุจริต และเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบังคับ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน

7

1. โครงสรางคณะกรรมการ
1.1 องคประกอบ
 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
 มีความหลากหลายในโครงสราง (Board Diversity) ทั้งในดานเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน รวมถึงความรู ความสามารถ และประสบการณในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธาน
กรรมการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควร โดยรองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท
และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
 ประธานกรรมการ ตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
เพื่อใหมีการแบงแยกบทบาทและหนาที่อยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
 ประธานเจาหนาที่บริหารไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตําแหนง
1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
 กรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้งตอง
ไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับการไววางใจใหบริหารกิจการที่มหาชนเปน
ผูถือหุนตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 มีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในการทํางานที่เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ และ
สามารถอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่งจะพิจารณาโดยไมจํากัด
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะดานอื่น ๆ
 มีภาวะผูนํา และสามารถกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตองสามารถ
ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้น ยังตอง
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระตองมี
คุณสมบัติดังนี้
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(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํ านาจควบคุม ของบริ ษัท ฯ ทั้ ง นี้ ให นั บ รวมการถือ หุ นของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใด
จะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม
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หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ย
กวา 2 ป
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.4 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
 กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และสามารถไดรับเลือกกลับเขามาเปนกรรมการ
ใหมได
 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ นั้นใหจับสลากวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนง นานที่ สุดเป นผู ออกจากตําแหนง ทั้งนี้
กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจไดรับการพิจารณาเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัทฯ ตอไปได
 กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกัน
1.5 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดไมเกิน 5 แหง (นับรวมการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ดวย)
เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
บริษัทฯ
2. บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ ตองเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้
 เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัทฯ สงหนังสือนัดประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พิจารณา และตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตาง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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 มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
 ควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาใหเพียงพอที่ฝายจัดการจะนําเสนอขอมูล สนับสนุนและ
เปดโอกาสใหกรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุป
มติที่ประชุม
 ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมผูถอื หุน เพื่อควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ และตอบขอซักถามของ
ผูถือหุน
 สนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมผูถือหุน
 มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติ
หนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย พรอมทั้งเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร
 สื่อสารขอมูลสําคัญตาง ๆ ใหคณะกรรมการบริษทั ไดรับทราบ
3. การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ
บริษัทฯ มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการ ใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ของแตละตําแหนง เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และใหการ
บริหารจัดการบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ: มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อสราง
ผลตอบแทนการลงทุนและประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน รวมทั้งมีหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลและติดตามการ
ดํ า เนิ น งานของฝ ายจัด การเพื่อ ใหมั่ นใจวามีก ารปฏิ บัติ ตามนโยบายและกลยุท ธที่ กําหนดไว และเป น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน
ฝายจัดการ: มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย และกล
ยุทธในการดําเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว ตลอดจนทําหนาที่บริหารจัดการงานประจําวัน และ
ธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ประธานกรรมการ: เปนผูนําของคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย การกํากับดูแลกิจการ ฯลฯ ตามที่ไดกลาวแลวในขอ 2.
ประธานกรรมการบริ ห าร: มี อํ า นาจในการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารภายใตขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน
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ประธานเจาหนาที่บริหาร: เปนหัวหนาและผูนําคณะผูบริหารของบริษัท ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และรักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือ
หุน ไมทําการใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะที่ขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทยอย
4. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ภ ายในขอบเขตของกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชนของผู
ถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
(2) กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน กลยุทธ แผนงานและงบประมาณประจําป พรอมทั้งพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ภารกิจ หรือกลยุทธของบริษัทฯ เปนประจําทุกป
(3) ติดตามดูแลใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นไดอยางทันเวลา รวมทั้งกํากับดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถใน
การชําระหนี้
(4) กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ภายใตบังคับของกฎหมาย
และขอบังคับของบริษัทฯ
(5) พิจารณาอนุมัติรายการที่สําคัญตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนที่มีวงเงินสูงกวา 1,000 ลานบาท
(6) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมทั้งมีอํานาจในการแตงตั้งประธานคณะกรรมการชุดยอย
และประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยและ
คณะกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ
(7) พิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร กรณีตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารวางลง
(8) กรรมการที่เปนอิสระควรใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใช
ทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งพรอมที่จะคัดคาน
การกระทําของฝายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทา
เทียมกันของผูถือหุนทุกราย
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(9) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส เชื่อถือได
ทันเวลา และเทาเทียมกัน
(10) จั ด ให มี ร ะบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบั ญ ชี ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได รวมทั้ ง มี ก ารดู แ ลให มี
กระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
(11) จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และ
บริหารความเสี่ยงที่สําคัญได
(12) จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อชวยดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และชวยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
(13) จัดใหมีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนมาตรฐานแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท
(14) จัดใหมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนใหมีการสื่อสารไปสูทุกคนใน
บริษัทฯ ใหไดรับทราบยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง
(15) จัดใหมีกระบวนการที่ชัดเจนและโปรงใสเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน
(16) จัดใหมีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตองดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(17) จัดใหมีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
(18) จัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญตาง ๆ ใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจอยางสม่ําเสมอ
(19) จัดใหมีการทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสภาวะการณ
(20) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดวยการวาจางที่ปรึกษาภายนอกดวย
คาใชจายของบริษัทฯ
(21) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผูถือหุนมอบหมาย
(22) กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
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5. อํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท
แมวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกระจายอํานาจใหคณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
ผูบริหารระดับสูง ไดมีสวนรวมในการบริหารงาน แตคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิเรื่องที่สําคัญไวเปนอํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
 แผนกลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
 คาใชจายฝายทุน และคาใชจายที่เกินกวาอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
 การลงทุนในธุรกิจใหม และการขายเงินลงทุน
 นโยบายที่สําคัญ
 การตกลงเขาทําสัญญาที่สําคัญ
 การฟองรอง และดําเนินคดีที่สําคัญ
 นโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได มี ก ารมอบหมายหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบให ค ณะกรรมการชุ ดย อ ยต างๆ ได แ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
การพัฒนาอยางยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อชวยแบงเบาภาระ หนาที่ความรับผิดชอบในดานตางๆ โดยกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการแตละคณะ
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มตามความจําเปน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป เพื่อใหมั่นใจ
วากรรมการทุกทานจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน
 กรรมการอยางนอย 2 คน ขึ้นไป มีสิทธิรองขอใหเรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จะตองกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ
 ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบการบรรจุวาระการประชุม โดยจะหารือรวมกับประธานเจาหนาที่
บริหารและเลขานุการบริษัทประกอบกับการพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการรองขอเพื่อบรรจุเปนระเบียบ
วาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละครั้ง
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทําหนาที่เปนประธานในการประชุม หากในการ
ประชุ ม คราวใดประธานกรรมการไม อ ยู ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ถ า มี ร องประธาน
กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน และถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียง
ชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
 เลขานุการบริษัทจะจัดสง หนังสื อเชิญ ประชุม พรอมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุ ม ให
คณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
 ในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไดอยางเต็มที่ สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและชีแ้ จง
รายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวของ และควบคุมการประชุมใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและกระชับ
ภายในเวลาที่กําหนดไว
 ในการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีสวนไดเสีย ประธานที่ประชุมจะขอใหกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้น
แสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกวาการพิจารณาเรื่องดังกลาวจะแลวเสร็จ
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารตองประชุมรวมกันโดยไมมีกรรมการทีเ่ ปนผูบริหารและฝายจัดการเขารวม อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบ
 เลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับจากที่วันประชุมและเสนอ
ใหกรรมการทุกทานพิจารณา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่นําเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่
ประชุมไวอยางครบถวน และชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอยางเปน
ระบบ
7. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท
7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้งหรือเสนอขออนุมัติแตงตั้งตอที่ประชุม
ผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ
7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ
(Skill and Characteristic) และองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเทียบกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคต และจัดทํา
เปนตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ และกําหนด
เกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทที่ตองการเปนประจําทุกป ในการทบทวนดังกลาว คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน ยังไดพิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในดานของทักษะ ประสบการณ
ความรู ความเชี่ยวชาญ ความเปนอิสระ อายุและเพศของกรรมการบริษัทฯ
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7.3 ในการพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการรายเดิมเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเขารวมและการมี
สวนรวมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
7.4 ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะ
พิจารณาสรรหาบุคคลจากชองทางดังตอไปนี้
(1) การเปดโอกาสใหผูถือหุ นเสนอรายชื่ อบุคคลผูท รงคุณวุฒิเ พื่อเขา รับ การพิจารณาเลื อกตั้ ง เป น
กรรมการบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งไดประกาศไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ
(2) รายชื่อบุคคลผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแนะนําจากผูบริหาร กรรมการบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มี
ความนาเชื่อถือ รวมถึงรายชื่อจากฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool)
(3) ใหบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ชวยคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
(4) เปดโอกาสใหคณะกรรมการแตละทานเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูที่เหมาะสม
7.5 การแต ง ตั้ ง กรรมการให เ ป น ไปตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้
การคัดเลือกจะตองมีความโปรงใส ชัดเจน และดําเนินการโดยผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
7.6 กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการ โดยมติการ
แตงตั้งกรรมการตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
7.7 กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการ ให
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขา
เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พน จากตําแหนง จะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระทีย่ งั
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว ตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
8. นโยบายการเปนกรรมการในบริษทั อืน่ ของผูบริหารระดับสูง
ประธานเจาหนาที่บริหารสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่
ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นตองไมเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเปนการแขงขันกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
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9. เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ในการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําป และจัดเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
และผูบริหาร ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ เลขานุการ
บริษัทยังมีหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและผูถือหุนอยางครบถวนและ
ถูกตอง
10. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได มี ก ารมอบหมายหน าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบให ค ณะกรรมการชุดย อ ยตา ง ๆ ได แก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
การพัฒนาอยางยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อชวยแบงเบาภาระ หนาที่ความรับผิดชอบในดานตาง ๆ โดยกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการแตละคณะ
10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดย
ตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให ค วามมั่ น ใจว า การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานต า ง ๆ เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองตามระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี มีรายงานทาง
การเงินที่ถูกตองตามมาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวของ โดยปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ รายละเอียด
เพิ่มเติมอื่น ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
10.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ จํานวนไมนอยกวา 3 คน
โดยอยางนอยกึ่งหนึ่งตองเปนกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ ตองไมเปนประธานกรรมการหรือประธานเจาหนาที่
บริหาร คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาที่ในการพิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดํารงตําแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว พิจารณา
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
อื่ น ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนเป น ไปตามกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน
10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอย 2
คน ตองเปนกรรมการอิสระ และใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีหนาที่กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานดานการ
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บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกรตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.4 คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวนไมนอยกวา 3 คน มีหนาที่ดูแล
การสรางการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจ ของบริษัทฯ มีการบูรณาการกรอบและประเด็นดานความยั่งยืน และมีแนวทางการสรางการพัฒนาอยางยั่งยืนที่มี
ความชัดเจน อันสามารถสงมอบคุณคาที่ยั่งยืนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ของ
คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน
10.5 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวนอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 10 คน โดยประธาน
กรรมการบริหารตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดําเนิน
กิจการของบริษัทใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
11. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการการชุด
ยอย และกรรมการรายบุคคล เปนประจําทุกป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ วาไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเพื่อทบทวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา
บริษัทฯ ไดจัดทําแบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบดวยแบบประเมิน 2 ชุดดังนี้
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย (รายคณะ)
2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
หลักเกณฑในการประเมิน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย
2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย
4) เรื่องอื่น ๆ เชน ความสัมพันธกับฝายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ และการพัฒนาผูบริหาร
วิธีการใหคะแนน ในแตละหัวขอประเมิน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือ ไมมีการดําเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไมเห็นดวย หรือ มีการดําเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอย
2 = เห็นดวย หรือ มีการดําเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
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3 = เห็นดวยคอนขางมาก หรือ มีการดําเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นดวยอยางมาก หรือ มีการดําเนินการในเรื่องนั้นอยางดีเยีย่ ม
ขั้นตอนการประเมิน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และเลขานุการบริษัทจะจัดสง
แบบประเมินดังกลาวใหกรรมการทุกทานประเมินทุกสิ้นป จากนั้นจะนํามาประมวลผลและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินเสนอตอคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการในแตละป และรายงาน
ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาตอไป
12. การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด
นโยบายและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนและกําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการชุด ยอยที่
ชัดเจน เปนธรรม สมเหตุสมผล และสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และอยูในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงไดกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
และนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ กอนที่จะเสนอขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป
สําหรับคาตอบแทนของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร (CEO) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแก CEO เปนประจํา
ทุกป โดยเชื่อมโยงกับผลการประเมินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป
13. การอบรมและพัฒนาความรูกรรมการและผูบริหาร
เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ นาที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เขารวมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรูในหลักสูตรที่เปนประโยชน
ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ กั บ หน ว ยงานหรื อ สถาบั น ต า ง ๆ เช น สมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดสงตารางการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
เปนการลวงหนาใหแกกรรมการทุกทาน และบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ทั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง และนําความรูมาพัฒนาใหเปนประโยชนกบั บริษัทฯ ตอไป
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่ในการพิจารณา อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) โดยจะมีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบตั ิงานในแตละปรวมกับ
CEO ลวงหนา และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุก
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ป และคณะกรรมการสรรหาฯ จะนําผลการประเมินดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม
ใหแก CEO โดยจะพิจารณาใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงไดกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (Corporate KPI) ของบริษัทฯ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให
ความสําคัญเปนพิเศษ
สวนที่ 2 การวัดผลการบริหารงาน
สวนที่ 3 การพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหารและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
15. การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ซึ่งเปนการบรรยายโดยประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ ผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวทางในการดําเนินธุรกิจ และขอมูลอื่น ๆ ที่
จําเปนและมีประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดทําชุดเอกสารสําหรับกรรมการใหม ประกอบดวยขอมูลสําคัญของ
บริษัทฯ เชน ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรางธุรกิจ โครงสรางการจัดการ ทิศทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอย คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คูมือกรรมการอิสระ
และคูมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอย (ถามี)
16. แผนการสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารรวมกับผูอํานวยการฝายทุนมนุษย โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ มี
คุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
เพื่อความมั่นใจวาธุรกิจจะดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่องหากตําแหนงดังกลาววางลง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาที่ใน
การทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงอยางสม่ําเสมอ
สําหรับแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหฝายทุนมนุษยเปนผูจัดทํา
โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
17. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความนาเชื่อถือ และความถูกตองของ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร พรอมทั้งใหมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ซึ่งประกอบดวยการประเมิน 5 ดาน ดังนี้
1. ดานการควบคุมภายในองคกร
2. ดานการประเมินความเสีย่ ง
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3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5. ดานระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็น
18. การกํากับดูแลดานความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปรงใสเกี่ยวกับการทํารายการ
ระหวางกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรือหนวยงาน
กํากับดูแลกําหนดไวอยางเครงครัด ดังนี้
 รายงานการมีสวนไดเสีย : เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การ
รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติ
หลักเกณฑในการจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ซึ่งกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของเปนประจําทุกป
และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเปนรายไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่รวบรวมและจัดสงสําเนา
รายงานการมีสวนไดเสียใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันที่ไดรับรายงาน และเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนขอมูลภายในเทานั้น
 การพิจารณาเขาทํารายการระหวางกัน : กรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ หามมีสวนรวมใน
การพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกลาว โดยประธานที่ประชุมจะขอใหแสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจาก
ที่ประชุมจนกวาการพิจารณาเรื่องดังกลาวจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการเขาทํารายการระหวางกัน
เสมือนหนึ่งทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ในราคายุติธรรมตามราคาตลาด และเปนไป
ตามปกติธรุ กิจการคา เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
19. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการกําหนดใหมีนโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อให
เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตอผูถือหุนทุกราย และปองกันมิใหกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ และเผยแพรนโยบายดังกลาวแกพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการ ผาน
ชองทางตางๆ ไดแก แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และ เว็บไซตของบริษัทฯ
เปนตน
 การควบคุมการใชขอมูลภายใน : กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ
ที่มีสาระสําคัญ และยังไมไดเปดเผยสารสนเทศตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองและผูอื่น โดยยึดถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด
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 การรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ : กรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการถือ
หลักทรัพย (แบบ 59-1) ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ เมื่อเขาดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก และ
เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย (แบบ 59-2) เพื่อนําสงสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการ ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอมูลการถือหลักทรัพยของกรรมการ และ
ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
เปนประจําทุกไตรมาส
 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย : กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษทั
ฯ อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและ
ผูอื่นในทางมิชอบจากการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ ไดขอความรวมมือกรรมการ และผูบริหารทุกคน รวมถึงคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 1
เดือนกอนการรายงานงบการเงินและผลการดําเนินงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ในแตละไตรมาส และกอนการเขา
ทํารายการหรือลงทุนในโครงการที่มีนัยสําคัญ
20. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติดานการลงทุน และ การกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ เปนไปตามมติของผูถือ
หุนและคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ และ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึง
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ เพื่อใหมั่นใจวาการพิจารณาตัดสินใจในโครงการลงทุนตางๆ เปนไปอยางรอบคอบ
รัดกุม โปรงใส และเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารรายงานความคื บ หน า รวมทั้ ง ป ญ หาและอุ ป สรรคของโครงการต า งๆ ซึ่ ง
ดํ า เนิ น การโดยบริษัท ยอ ยและบริ ษัทร วมอยา งสม่ําเสมอ เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริษัท ฯ ได รั บ ทราบ และสามารถให
ขอคิดเห็นหรือคําแนะนําไดทันทวงที
นอกจากนี้ ฝายจัดการจะพิจารณาเสนอชื่อผูบริหารของบริษทั ฯ เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอย
และบริษัทรวม ใหดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม
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