นโยบายเกีย
่ วก ับการกําก ับดูแลกิจการทีด
่ ี

ของ

้ จ์ อินเตอร์ จําก ัด (มหาชน)
บริษ ัท สโตนเฮน
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สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการ บริ ษัท สโตนเฮ้ นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบและกระบวนการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในการนํามาซึ่งความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ าย จึงได้ ยดึ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจตลอดมา
คณะกรรมการบริ ษัท มีความมุง่ มัน่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พงึ มีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย ในการที่จะ
ปฏิบตั ิและให้ ความสําคัญกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาสาระสําคัญต่าง ๆ ด้ วยการประมวล วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลักขององค์กร หลักการ นโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือหน้ าที่ตามความรับผิดชอบและเพิ่มเติมให้ ครอบคลุมแนว
ปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เป็ นสากล มีความทันสมัยเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ สอดคล้ องกับความ
คาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีตอ่ บริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท มีความพยายามอย่างที่สดุ ที่จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ระบุไว้ อย่าง
เคร่งครัดละมีความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสร้ างความมัน่ คงและความ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี ้ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2561 โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 28 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป

................................................
นายจุมพล สําเภาพล
ประธานกรรมการ
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สารบ ัญ
หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยม
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม

5
5
5

แนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การดําเนินการในวันประชุม
- การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
- การให้ ข้อมูลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- การคุ้มครองสิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย
- การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
- การเสนอชื่อบุคคลให้ เข้ ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ
- การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
- การมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
- ผู้ถือหุ้น
- พนักงาน
- คูค่ ้ า
- ลูกค้ า
- คูแ่ ข่ง
- เจ้ าหนี ้
- ชุมชน
- หน่วยงานราชการ

7
7
8
8
8
8
9
9
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- โครงสร้ างกรรมการ
- คณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
- การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
6. คณะกรรมการชุดย่ อย
- ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท

13
14
16
16
18
19
20
20
21
-

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

24
-

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร

26

- ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

27

- ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

28

- ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

29

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท

30
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท สโตนเฮ้ นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STI”) จัดตังขึ
้ ้นในปี 2547 โดยกลุม่ ผู้บริ หารซึ่งเป็ นวิศวกรผู้มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม อันได้ แก่ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายไพรัช เล้ าประเสริ ฐ นายสมจิตร์
เปี่ ยมเปรมสุข นายอิสริ นทร์ สุวฒ
ั โน และนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ (“กลุ่มผู้บริ หาร”) มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจให้
คําปรึ กษาและการบริ หารโครงการก่อสร้ างอย่างครบวงจร ตังแต่
้ การศึกษาสํารวจ ให้ คําปรึ กษาข้ อเสนอแนะและบริ หาร
ควบคุมงานก่อสร้ าง รวมไปถึงการตรวจสอบรั บรองงาน เพื่อให้ โครงการแล้ วเสร็ จและสามารถเปิ ดดําเนินการหรื อเข้ าใช้
ประโยชน์ได้ ตามแผนงานของลูกค้ าโดยบริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทังในแง่
้
คณ
ุ ภาพงาน
ที่ได้ มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ภายใต้ การควบคุมระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนงาน
ของลูกค้ า เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าที่รับบริ การของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ กําหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจดังนี ้
o วิสัยทัศน์

o ภารกิจ

: กลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการก้ าวสูก่ ารเป็ นบริ ษัทที่ปรึ กษาและผู้ให้ บริ การงานวิศวกรรมที่ดี
ที่สดุ (BEST) ในประเทศไทยในด้ านต่างๆ ดังนี ้
B : Benefit
ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ
E : Efficiency ประสิทธิผลของงาน
S : Smart
ความรอบรู้ ทักษะ และประสบการณ์
T : Trustworthy ความน่าเชื่อถือและความไว้ วางใจ
: ภารกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ มีดงั นี ้
o มุ่งมัน่ ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ภายใต้ มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยเข้ าใจและตระหนักถึง
ความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงให้ ความสําคัญต่อการควบคุมงบประมาณโครงการ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
o บริ หารจัดการโครงการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เพื่อรับประกันถึงผลสําเร็ จ
ของโครงการตามแผนงานของลูกค้ า
o ดูแลให้ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ทังด้
้ านความเป็ นธรรม
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และศักยภาพการแข่งขัน เพื่อเป็ นหลักประกันถึงคุณภาพงานบริ การ
ในทุกโครงการ
ทังนี
้ ้ ภายใต้ ภารกิจดังกล่าว นําไปสูก่ ารกําหนดนโยบายในการทํางานของกลุม่ บริ ษัทฯ ดังนี ้
o คํานึงถึงวัตถุประสงค์ ของงานเป็ นหลัก ได้ แก่ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ เพื่อให้ เกิ ดผล
สําเร็ จของงานสูงสุด (Project Satisfaction)
o สร้ างมาตรฐานการทํางานในเชิงรุ ก (Pro – Active Management) เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน
o ร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือให้ การทํางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทังกั
้ บผู้ว่าจ้ าง ผู้ออกแบบ
ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา (Team Work) เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อโครงการ
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o เป้ าหมายใน
การดําเนิน
ธุรกิจ

o ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ สุจริ ต คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่ใช้ อํานาจหน้ าที่โดยมิ
ชอบ ไม่เรี ยกรับผลประโยชน์สนิ บน หรื ออามิสสินจ้ างจากการทํางาน
o ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลกระทบต่อสุขอนามัยเป็ นสําคัญ
: กลุม่ บริ ษัทฯ มีเป้าหมายระยะสันในการยกระดั
้
บคุณภาพการให้ บริ การสูร่ ะดับมาตรฐานสากล เพื่อ
รักษาความเชื่อมัน่ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ า ด้ วยการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการภายในองค์กร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ในส่วนงานต่างๆ เช่น
ฝ่ ายการเงินและบัญชี ฝ่ ายบริ หารโครงการก่อสร้ าง ฝ่ ายออกแบบ เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ วในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ควบคู่กบั การพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในทุก ส่วนงาน ด้ ว ยการจัด อบรมสัม มนาบุคลากรของกลุ่มบริ ษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ ในการปฏิบัติงานให้ มีความเป็ นมืออาชีพตามมาตรฐานของกลุ่มบริ ษัทและ
มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล สําหรับเป้าหมายระยะกลาง กลุม่ บริ ษัทฯ ประสงค์จะขยายงานบริ การ
ให้ ครอบคลุมลูกค้ าในต่างจังหวัด และ/หรื อประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภาคอาเซียน ซึง่ โครงการก่อสร้ าง
มีแนวโน้ มการขยายตัวอย่างก้ าวกระโดด รวมทัง้ มีแผนงานที่จะวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
ครอบคลุมงานบริ หารจัดการโครงการก่อสร้ างทังระบบ
้
ซึง่ ผลสําเร็ จของแผนงานตามเป้าหมายระยะ
สันและระยะกลางดั
้
งกล่าวข้ างต้ น จะช่วยสนับสนุนให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีการขยายตัวด้ านรายได้ และ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ บริ ษัทฯ ก้ าวสูก่ ารเป็ นบริ ษัทที่
ปรึกษาและผู้ให้ บริ การงานวิศวกรรมที่ดีที่สดุ ในประเทศได้ ตามเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้
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แนวปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สโตนเฮ้ นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สโตนเฮ้ นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกํากับดูแล
กิจการที่ดีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยทําให้ มีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ซึง่ เป็ นแนวทางสําคัญหนึง่ ในการสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มาเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ โดย แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ด้ วยผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ โดยควบคุมบริ ษัทฯ ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้
้
ทําหน้ าที่แทนตน
และมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน ตลอดจนจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือ
หุ้น เช่น สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มี
ผลกระทบต่อกิจการ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่ม
ทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) การประชุมผู้ถือหุ้น
o บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดรอบ
บัญชีในแต่ละปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรื อส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ
จะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทําการ
ใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้ าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยงุ่ ยาก
หรื อมีคา่ ใช้ จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้ น
o บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายเป็ นการล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วันก่อนวันประชุม หรื อตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ กําหนด และลงประกาศหนังสือพิมพ์
แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งหนังสือเชิญประชุม
จะระบุถึงวัน เวลา สถานที่ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคํา
ชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่
กระทรวงพาณิชย์กําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
o บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม รวมทังบริ
้ ษัทฯ จะเปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ า
ก่อนวันประชุมได้ มายังบริ ษัทฯ ผ่านอีเมลล์ cs@sti.co.th
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(2)

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
o บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน
o บริ ษัทฯ จะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนดําเนินการประชุมบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ ข้อมูลตาม
ระเบียบวาระการประชุมแล้ ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น และสอบถามบริ ษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถามและ
รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ ในวาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละวาระ
o ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการได้
้
ทีละ
คน ซึ่ง ผู้ถือ หุ้น มีสิท ธิ ที่จ ะเลือกผู้แทนที่เ ห็นว่ามี คุณสมบัติ เหมาะสมเข้ าทํ าหน้ าที่ กรรมการเพื่อดูแลรั กษา
ผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้ เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
o ในวาระการประชุมที่สําคัญ เช่น การเข้ าทํารายการเกี่ยวโยง รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
o บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระร่วมเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม

(3)

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
o บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการลงมติแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรื อ
อย่างช้ าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทําการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
o ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถกู ต้ องครบถ้ วน โดยจะระบุถึงวิธีและ
ขันตอนการลงคะแนน
้
คําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทังคะแนนเสี
้
ยงที่เห็นด้ วย คัดค้ าน และ
งดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ น
ผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายและ/หรื อแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว ดังนี ้
(1) การให้ ข้อมูลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
o บริ ษัทฯ จะจัดทําหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทงฉบั
ั ้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
o บริ ษัทฯ จะดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษา
ข้ อมูลก่อนตัดสินใจ ทังนี
้ ้ เพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
(2)

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
o บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยต้ องเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ง
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กรรมการผ่านคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด
ดังนี ้
การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นจะต้ องระบุวตั ถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ พร้ อมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ประกอบการ
พิจารณา อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธการนําเรื่ องในกรณีดงั ต่อไปนี ้ เข้ าบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
- เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ ซึ่งไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่ อง
ดังกล่าว หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
- เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทฯ จะดําเนินการได้
- เรื่ องซึง่ ตามปกติกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
กําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
- เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรื อหน่วยงานที่กํากับดูแล
บริ ษัทฯ หรื อเรื่ องที่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัทฯ
- เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อกรณีฯ บริ ษัทต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมแล้ ว ไม่สามารถ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่ องได้
- เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้ รับมติสนับสนุน
ด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมด
้
โดยข้ อเท็จจริ งในเรื่ องดังกล่าวไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว หรื อเรื่ องที่ซํ ้ากับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
รวมถึงกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ขา่ วของตลาดหลักทรัพย์แห่งฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลัน่ กรองข้ อเสนอที่จะได้ รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือ และนําเสนอแก่คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ ความเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ต่อไป โดยให้ ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
การเสนอชื่อบุคคลให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่ง
ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
เป็ นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า12
เดือน และต้ องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ เข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
สําหรับบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทนัน้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
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รวมทังมี
้ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด เช่น เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ ประวัติการทํางานที่ดี มีความ
เป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการได้
อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลัน่ กรองรายชื่อบุคคลใดที่จะได้ รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาว่า จะนําเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยให้ ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
o บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จะไม่เ พิ่ ม วาระการประชุม ในที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น โดยไม่ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบล่ว งหน้ า
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสศึกษา
ข้ อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น รวมทัง้ ไม่จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือ
หุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินการประชุมตามเวลาที่กําหนดไปแล้ ว เป็ นต้ น
o บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(3)

การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
o บริ ษัทฯ มีการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้ อมูลภายในให้ แก่
ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกราย โดย
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯและแนวทางป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์สว่ นตน เป็ นคําสัง่ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ งให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
o บริ ษัทฯ กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อ
ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน (Insider
trading) การนํา ข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เ กี่ ยวข้ องกับตนเอง ซึ่งถื อเป็ นการเอาเปรี ย บหรื ออาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงานที่อยูใ่ นหน่วยงานที่ได้ รับข้ อมูลภายใน ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยตนเอง คูส่ มรส บุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่วา่ จะเป็ นการซื ้อขายโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม (เช่น ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสหรื องบการเงินประจําปี และหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอย่างน้ อย 3
วันทําการ โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดโทษทางวินยั สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่นําข้ อมูลภายในของ
บริ ษัทฯ ไปใช้ แสวงหาประโยชน์ หรื อนําไปเปิ ดเผยจนส่งผลเสียหายทางใดทางหนึ่งแก่บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ จะ
พิจารณาลงโทษตามความเสียหายหรื อผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การตักเตือนด้ วย
วาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้ าง พ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรื อให้ ออก เป็ นต้ น
o บริ ษัทฯ จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยบริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งถือ
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการ
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แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง รวมทัง้ เมื่อกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
(4)

การมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ
o บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายห้ ามมิให้
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนันๆ
้ มีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าวนัน้

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้มีสว่ นได้ เสียว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยสนับสนุน
การดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ให้ สามารถเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตได้ อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึง
คํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ เสียภายในกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกกิจการ เช่น คู่ค้า ลูกค้ า คู่แข่งทางการค้ า ชุมชนและสังคม โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของกิ จการต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายให้ เป็ นไปอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม และเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
o บริ ษัทฯ มีหน้ าที่สง่ เสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอน
หุ้น การมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อกิจการ
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการ
อนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
o บริ ษัทฯ มีหน้ าที่สง่ เสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิของตนเองในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคล
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม
และ/หรื อการดําเนินธุรกิจของกิจการ เป็ นต้ น
o บริ ษัทฯ มีหน้ าที่งดเว้ นการกระทําอันเป็ นการละเมิด หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่สง่ ข้ อมูลหรื อเอกสารที่สําคัญ
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาํ คัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น
พนักงาน
o บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะกําหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ได้ แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี ้ยง
ชีพ เป็ นต้ น ให้ กบั พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยจะกําหนดให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ผลการปฏิบตั ิงาน และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริ ษัทฯ จะวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
อย่างเป็ นธรรม
o บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานของพนักงานให้ ถูกสุขลักษณะ เอื ้อต่อการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
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o

o

o

o

บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีการอบรมเพื่อให้ ความรู้ และพัฒนา
ทักษะการปฏิบตั ิงานให้ แก่พนักงาน ทังการจั
้
ดอบรมภายในองค์กร และการจัดส่งพนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ า
ร่ วมการอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การเยี่ยมชมกิจการ การเข้ าร่ วมโครงการและ/หรื อกิจกรรมต่างๆ กับ
หน่วยงานภายนอกในเรื่ องที่จะเอื ้อประโยชน์ตอ่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ/หรื อพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่รักษาข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยบริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน
ประวัติการรักษาพยาบาล ต่อบุคคลภายนอก เว้ นแต่บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตามข้ อบังคับ และ/
หรื อกฎหมาย
บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ ดโอกาสและส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของพนักงานในการนําเสนอความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และ/
หรื อแนวทางการทํางานที่เป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายและ/หรื อจะช่วยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน รวมทัง้
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทําความผิดจากพนักงาน แนวทางการไต่สวนหาข้ อเท็จจริ ง
และการปกป้องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงานโดย
เคร่งครัด

คูค่ ้ า
o บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ คูค่ ้ าอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และอยูบ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย รวมทัง้ บริ ษัทฯ
จะปฏิบตั ิตามสัญญาและ/หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ตกลงกันไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด
o บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
o บริ ษัทฯ มีข้อห้ ามในการเรี ยกรับ และ/หรื อยอมรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตจากคูค่ ้ า
o บริ ษัทฯ มีนโยบายมุง่ ทําธุรกิจร่วมกับคูค่ ้ าที่ดําเนินกิจการอย่างเป็ นธรรมและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อ
สังคม
ลูกค้ า
o บริ ษัทฯ มีนโนบายในการมุ่งเน้ นที่จะสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า ด้ วยคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้ บริ การในระดับสากล ภายใต้ ราคาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อลูกค้ า
o บริ ษัท ฯ มีน โยบายในการควบคุมดูแ ลงานบริ การให้ มี คุณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐาน ข้ อ กํ า หนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังให้
้ ความสําคัญต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริ การของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ อง
ต่อความต้ องการของลูกค้ า และการเปลีย่ นแปลงด้ านมาตรฐาน ข้ อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอยูเ่ สมอ
o บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริ การของบริ ษัทฯ แก่ลกู ค้ าอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ
สําหรับการตัดสินใจของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ จะไม่จงใจปกปิ ดข้ อมูล และ/หรื อให้ ข้อมูลในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ า
เข้ าใจผิดเกี่ยวกับงานบริ การของบริ ษัทฯ
คูแ่ ข่ง
o บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยบริ ษัทฯ จะประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทาง
การค้ า ภายใต้ กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็ นธรรม
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o
o

บริ ษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ เพื่อทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจาก
ข้ อมูลอันเป็ นข้ อเท็จจริ งที่พิสจู น์และตรวจสอบได้
บริ ษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ/หรื อคู่แข่งทาง
การค้ า

เจ้ าหนี ้
o บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและ/หรื อเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
บริ ษัทฯ มีเหตุสดุ วิสยั จนทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและ/หรื อเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ในสัญญา และ/หรื อมีเหตุ
ทําให้ ผิดนัดชําระหนี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ งและแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบโดยเร็ ว เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ ไข โดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
o บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะบริ หารจัดการเงิ นทุนให้ มีโครงสร้ างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้
ดําเนินการไปได้ อย่างมัน่ คง ซึง่ เป็ นแนวทางหนึง่ ในการสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อเจ้ าหนี ้
o บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั เจ้ าหนี ้ โดยให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
ชุมชนและสังคม
o

o

บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและ/หรื อมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะให้ การส่งเสริ มการให้ ความรู้ และฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝั งจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม รวมทังจะให้
้
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้ ดีขึ ้น เช่น ด้ านศาสนา ด้ านการศึกษา ด้ านศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทําการใดๆ ที่จะก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ รวมทัง้ ไม่ให้ ความร่ วมมือ
หรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ

หน่วยงานราชการ
o บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยเคร่งครัด
o บริ ษัทฯ มีนโยบายติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้ าหน้ าที่และหน่วยงานรัฐด้ วยความโปร่ งใส โดยบริ ษัทฯ ต่อต้ านการให้ สินบน
กับเจ้ าหน้ าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกหรื อผลประโยชน์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถสอบถามข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องต่างๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่ องร้ องเรี ยนมาทางไปรษณีย์มายังสํานักงานเลขานุการบริ ษัทฯ ตามที่อยู่บริ ษัทฯ หรื อผ่านอีเมลล์
CS@sti.co.th ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเรื่ องร้ องเรี ยนจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่ ตรวจสอบข้ อมูล
และเสนอแนวทางแก้ ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ ได้
โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน รวมทังเป็
้ นช่องทางที่น่าเชื่อถือ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ผ่าน
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ช่องทางการเผยแพร่ขา่ วของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ เป็ นช่องทางหลัก โดยบริ ษัทฯ จะปรับปรุงข้ อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เช่น วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี ข้ อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่นําเสนอต่อนักวิเคราะห์ โครงสร้ างการถือหุ้น โครงสร้ างกลุม่
บริ ษัท รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หาร นโยบายด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
นโยบายด้ านบริ หารความเสีย่ ง บทบาทหน้ าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริ การอื่นของผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มอบหมายให้ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
สําคัญของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ประชาชนทัว่ ไป และผู้ที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6907462 โทรสาร 02-6907463 หรื ออีเมลล์ CS@sti.o.thเพื่อให้
ข้ อมูลและตอบข้ อสอบถามที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สือ่ มวลชน ประชาชนทัว่ ไป และ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
o คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้ าน ทัง้
ภาคธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และโครงสร้ างกรรมการต้ องมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หาร อย่างน้ อย 1 ท่าน ที่มี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการทําหน้ าที่กําหนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจน
พิจารณาการบริ หารงานในเรื่ องสําคัญของกิจการ รวมทังกํ
้ ากับดูแลและตรวจสอบให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ อย่างถูกต้ อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือ
หุ้น รวมทังเป็
้ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
o คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจํานวน 12 คน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 8 คน กรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร จํานวน 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ซึ่งคิด
เป็ นสัดส่วนอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
เพื่อทําหน้ าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่ องต่างๆ และ
สอบทานการบริ หารงานของฝ่ ายบริ ห ารเพื่อ รั กษาผลประโยชน์ สูง สุด แก่บ ริ ษัท ฯ และผู้ถื อหุ้น โดยรวม โดย
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้ อง
o คณะกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตวั แทนของผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
o คณะกรรมการมีนโยบายให้ มีจํานวนกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของ
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริ ษัทฯ
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o การแต่งตัง้ กรรมการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ และข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง โดยการสรรหา
กรรมการต้ องมีความโปร่งใส และมีการนําเสนอข้ อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทํางานของบุคคลผู้ได้ รับ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการอย่างถูกต้ องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
o ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่ง
อย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม หากจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกในจํานวนใกล้ เคียงกับ
จํานวนหนึ่งในสามที่สดุ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน ทังนี
้ ้ กรรมการผู้
ออกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกได้
o กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับ
เลือกเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้
คณะกรรมการกําหนดนโยบายว่าผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 9 ปี หรื อ 3 วาระ
ติดต่อกัน คณะกรรมการจะทบทวนความเป็ นอิสระที่แท้ จริ งของกรรมการอิสระผู้นนเป็
ั ้ นประจําทุกปี
o คณะกรรมการแบ่ง อํ านาจและความรั บ ผิ ดชอบในการกํ า หนดนโยบายการกํ า กับ ดูแลและการบริ ห ารงาน
ประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารถูกเลือกและแต่งตังโดย
้
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมิได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริ หารงานประจํา ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริ หารอย่างชัดเจนและมีการ
ถ่วงดุลอํานาจระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผู้บริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่ผ้ บู ริ หารทําหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
กําหนด
o บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น โดยห้ ามมิให้ กรรมการของบริ ษัทฯ ประกอบ
กิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริ หารเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นนอกกลุม่ บริ ษัทฯ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารของ
บริ ษัทฯ จะเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารก่อน เว้ นแต่เป็ น
การดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร อย่างไรก็ดี การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่นหรื อ
องค์กรการกุศลต้ องไม่ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
ต้ องไม่ใช้ ตําแหน่งงานในบริ ษัทฯ ไปอ้ างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอกดังกล่าว
o คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ แต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ซึ่ ง ต้ องเป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ที่ เ หมาะสมและมี
ประสบการณ์ในการทําหน้ าที่ดงั กล่าว โดยเลขานุการบริ ษัทจะมีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการต้ อง
ทราบ รวมทังมี
้ หน้ าที่ดแู ลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุการบริ ษัทในรายงาน
ประจําปี และเว็บไซต์บริ ษัทฯ
o คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ใน
เรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องหรื อเป็ นประโยชน์ ต่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ด้ านกฎหมาย บัญชี การปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น
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(2) คณะกรรมการชุดย่อย
o บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้ แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) คณะกรรมการบริ หาร ซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนด รวมทัง้ เสนอเรื่ อ งสํ า คัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิหรื อรับทราบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้ าที่กําหนด
หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทังสรร
้
หา คัด เลือก และเสนอบุคคลที่ เ หมาะสมให้ ดํ า รงตํ าแหน่ง กรรมการบริ ษั ทและกํ าหนดค่าตอบแทนสําหรั บ
กรรมการบริ ษัท ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้ านอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี และ (4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้ าที่ประเมิน วิเคราะห์ความ
เสีย่ งในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังพิ
้ จารณาแนวทางลดหรื อควบคุมความเสีย่ งดังกล่าว และรายงานการ
ดําเนินงานดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิหรื อ
รับทราบต่อไป ทังนี
้ ้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นี ้ มีขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้
กําหนดไว้ ในอํานาจหน้ าที่ของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจน รายละเอียดปรากฏในข้ อ 11.2 คณะกรรมการ
ชุดย่อย ของเอกสารฉบับนี ้
(3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3.1) หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน เช่น
วิสยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้
ผ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ภายใต้
ข้ อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะใช้ วิจารณญาณ และความ
รอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ในระยะ
ยาวของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อย่างมีถกู ต้ องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทฯ
อย่างโปร่ งใสและเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจําปี
(3.2) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
สื่อสารให้ ทุกคนในองค์ กรรั บทราบและเข้ าใจนโยบายดังกล่าวอย่างถูกต้ อง เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานหรื อ
หน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่กําหนดได้ อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะมีการทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและประเมินการปฏิบตั ิงานตามนโยบายดังกล่าวทุกปี
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(3.3) จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดย
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อ
เผยแพร่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ เข้ าใจ และนํามาตรฐานด้ านจริ ยธรรมดังกล่าวไป
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน ทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
(3.4) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการเข้ าทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของ
บริ ษัทฯ ไว้ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบาย
มิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร ญาติสนิท เป็ น
ต้ น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ รวมทังควรหลี
้
กเลี่ยงการกระทํา ที่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียหรื อเกี่ยวโยงกับรายการ
ที่พิจารณามีหน้ าที่ต้องแจ้ งบริ ษัทฯ ให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
บุค คลดัง กล่าวจะไม่มี ส่วนร่ ว มในการพิ จ ารณา ตัด สินใจ หรื อ อนุมัติ ใ นธุ ร กรรมดังกล่า ว โดยบริ ษั ทฯ จะ
พิจารณารายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ทัง้ นี ้ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรายการที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จ ะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจะนําเสนอแก่คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป โดยในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ของสํา นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ อย่างเคร่ งครัด กล่าวคือ
กําหนดให้ ราคาและเงื่อนไขในการเข้ าทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เสมือนหรื อ
เทียบเคียงกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ขันตอนตามแนวทางในเรื
้
่ องดังกล่าวที่ได้ กําหนดไว้ และทําการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
(3.5) ระบบการควบคุมภายใน
ด้ วยเหตุที่ระบบควบคุมภายในเป็ นหนึง่ ในกลไกของคณะผู้บริ หารในการควบคุมดูแลให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทังช่
้ วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจจากการสูญหายของ
ทรัพย์สินและการทุจริ ตรู ปแบบต่างๆ ช่วยให้ รายงานทางการเงินมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ อีกทัง้ ช่วยดูแลให้
บุคลากรขององค์กรปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงให้
ความสําคัญของระบบควบคุมภายใน โดยได้ กําหนดภาระหน้ าที่และอํานาจการดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ของ
ผู้บริ หารและพนักงานในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และมีการควบคุมการใช้ ประโยชน์
และการจัดเก็บทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน และผู้ทําหน้ าที่ติดตาม
ควบคุม และประเมินผลระบบควบคุมภายใน มิได้ เป็ นบุคคลหรื อฝ่ ายงานเดียวกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่เป็ นผู้สอบทานความเพียงพอและ
ประสิทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารได้ จัดให้ มีขึน้ รวมทัง้ มีการทบทวนและปรั บปรุ งระบบ
ควบคุมภายในในด้ านต่างๆ เช่น การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบายที่
เกี่ยวข้ อง การกํ ากับดูแลการปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยง เป็ นต้ น ให้ มีประสิทธิ ภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้
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มัน่ ใจว่าระบบควบคุมภายในที่วางไว้ สามารถดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนดให้ มีผ้ ตู รวจสอบ
ภายใน(Internal Audit)รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ การตรวจสอบดําเนินการได้ อย่างเต็มที่ และบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยผลการตรวจสอบและความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในรายงานประจําปี
(3.6) นโยบายการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทัง้
องค์กร และมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว และเป็ นผู้รายงานข้ อมูลระดับความ
เสีย่ งให้ คณะกรรมการได้ รับทราบเป็ นประจํา หรื อให้ ทราบทันทีเมื่อพบรายการผิดปกติ หรื อสัญญาณเตือนภัย
หรื อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนดให้ มีการ
ทบทวนระบบหรื อประเมินความสามารถในการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าว พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของการบริ หารความเสี่ยงใน
รายงานประจําปี
(3.7) คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะกําหนดช่องทางให้ แก่ผ้ ทู ี่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสที่เป็ นประโยชน์หรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ หรื อส่งมายัง
กรรมการอิ ส ระหรื อ กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ โดยภายหลัง จากได้ รั บ ข้ อ มูล ดัง กล่า ว บริ ษั ท ฯ จะ
ดําเนินการตรวจสอบข้ อมูลหรื อ เบาะแสดัง กล่าวตามกระบวนการที่บริ ษัทฯ กํ าหนดไว้ รวมทัง้ รายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
(4)

การประชุมคณะกรรมการ
(4.1) บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยทุกไตรมาส และอาจจัดให้ มีการประชุมอีก 1 ครัง้ ในหนึง่
เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดตารางการประชุมที่ชดั เจนล่วงหน้ าตลอดปี
เพื่อให้ กรรมการสามารถเข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้ โดยพร้ อมเพรี ยงกัน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเป็ น ซึง่ บริ ษัทฯ ถือเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังหมดที
้
่จดั ขึ ้นในแต่ละปี
(4.2) ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่ วมกันพิจารณาและให้ ความเห็นชอบเรื่ องที่จะบรรจุเข้ าเป็ น
วาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เป็ นวาระการประชุมได้ นอกจากนี ้ จะกําหนดให้ มีวาระรับทราบและ/หรื อพิจารณาเพื่อ
ติดตามและควบคุมดูแลผลการดําเนินงานของกิจการเป็ นประจําในทุกครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(4.3) เลขานุการของคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม ให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษั ท ล่ว งหน้ าไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน ก่ อนวัน ประชุม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาข้ อเสนอต่างๆ ล่วงหน้ า และมีระยะเวลาในการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้ าประชุม เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริ ษัทฯ
จะเข้ า ร่ วมประชุม เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ บัน ทึก รายงานประชุม และจะจัด ส่ง รายงานประชุม ให้ ป ระธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผู้
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จัดเก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างเป็ นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิงและพร้ อมให้
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
(4.4) ประธานกรรมการบริ ษัทจะทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม หรื อหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมการ
ประชุมได้ ให้ ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน โดยประธานในที่
ประชุมมีหน้ าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้ เพียงพอต่อการนําเสนอ ซักถาม และพิจารณา
ข้ อมูล โดยกรรมการทุกคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นสําคัญ โดยยึดถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม นอกจากนี ้ ในกรณีที่กรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมีข้อสอบถามหรื อข้ อสงสัยใด กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ
มีหน้ าที่ให้ ข้อมูลหรื อชีแ้ จงข้ อสงสัยดังกล่าวอย่างครบถ้ วนโดยเร็ ว เท่าที่จะเป็ นไปได้ สําหรับการลงมติใ นที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการ
ที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว กรณีคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด นอกจากนี ้ กรรมการที่ไม่เห็นด้ วย
กับมติที่ประชุมเสียงข้ างมาก กรรมการดังกล่าวสามารถขอให้ เลขานุการบริ ษัทบันทึกข้ อคัดค้ านไว้ ในรายงาน
การประชุม หรื อยื่นหนังสือแสดงการคัดค้ านต่อประธานกรรมการได้
(4.5) ในวาระการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะก่ อ ผลกระทบทางใดทางหนึ่ ง ต่ อ บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิในการเข้ าถึงข้ อมูลที่จําเป็ นจากฝ่ ายบริ หาร เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารอื่นที่ได้ รับ
มอบหมาย นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอให้ มีความเห็นของที่ปรึ กษาหรื อประกอบวิชาชีพภายนอก
เพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็ นและสมควร โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
(4.6) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงหรื อฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเป็ นและเห็นสมควร เพื่อนําเสนอข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องหรื อเป็ นประโยชน์ตอ่ วาระประชุมต่างๆ อีกทัง้
เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงหรื อฝ่ ายบริ หารที่เกี่ ยวข้ องได้ รับทราบนโยบายโดยตรงและนําไปปฏิบัติได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป ในทางกลับกัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโอกาสรู้จกั ผู้บริ หารระดับ สําหรับการพิจารณา
แผนการสืบทอดงานในอนาคตต่อไป
(4.7) บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อความคล่องตัวต่อการดําเนิน
ธุรกิจและให้ เกิดความต่อเนื่องในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริ หารต้ องนําเรื่ องที่ผา่ นการพิจารณาแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในครัง้ ต่อไป เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทรับทราบและสามารถติดตามกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการได้ ทนั เหตุการณ์อยูเ่ สมอ
(5)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง(Self Assessment)
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ปั ญหา และร่ วมกันพัฒนาประสิทธิ ภาพและเพิ่ม
ประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการ
ประเมินคณะกรรมการบริ ษัทในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี
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(6)

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
(6.1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้ องกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (Annual
General Shareholder Meeting) ทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
ซึง่ จะเทียบเคียงกับบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังต้
้ องมีระดับที่เหมาะสม
เพียงพอที่จะจูงใจหรื อรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ตามต้ องการ
(6.2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดตาม
คําเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ค่าตอบแทนที่
เป็ นเงินเดือน โบนัส และ ผลตอบแทนอื่นๆ จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยระดับค่าตอบแทนจะสอดคล้ องกับ
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานอีกทังเป็
้ นอัตราที่แข่งขันได้ กบั กลุม่ ธุรกิจเดียวกัน ซึง่ มีขนาด
กิจการที่ใกล้ เคียงกัน เพื่อจูงใจหรื อรักษาผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ทําหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อนําไปใช้ ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในแต่ละปี โดย
ใช้ เกณฑ์ค่าตอบแทนที่ได้ ตกลงกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างเป็ นรู ปธรรม ร่ วมกับผลการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ผลักดันกิจการให้ บรรลุเป้าหมายหรื อแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบผลประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการจะเป็ นผู้แจ้ งผลการพิจารณาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ทราบ

(7)

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
(7.1) คณะกรรมการบริ ษัทจะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท ได้ รับ
การฝึ กอบรมให้ ความรู้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับระบบการกํ ากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่เป็ นผู้จัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนว
ทางการดําเนินธุรกิจ และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการให้ แก่กรรมการ
ใหม่อย่างเพียงพอสําหรับใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ
(7.2) คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การบริ ษัทย่อยและผู้บริ หารระดับสูงต้ อง
มีการเตรี ยมแผนงานเพื่อพัฒนาและ/หรื อสืบทอดงานแก่ผ้ สู ืบทอด เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กิจการสามารถ
ดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่องกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการผู้จัดการรายงานถึงสิ่งที่ได้ ทําระหว่างปี เพื่อพัฒนาผู้บริ หารและแผนสืบทอดงานให้
ทราบเป็ นประจําทุกปี
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คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดงั นี ้
(1) ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1.

ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นการกํ า กับ ดูแ ลบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
2

กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทัง้ กํากับ

ดูแล การปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายบริ หารให้ ดําเนินการต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3

พิจารณาอนุมตั ิแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมาย

ในการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท รวมทัง้ ตรวจสอบและควบคุมการใช้ จ่ ายงบประมาณของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามแผน
งบประมาณประจําปี ที่กําหนดไว้
4

ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณของบริ ษัทที่

วางไว้ โดยกําหนดให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิงานและเรื่ องสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
5

ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ งบ

การเงินของบริ ษัทถูกต้ อง แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และเป็ นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยคณะกรรมการบริ ษัทต้ องแสดงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํา
รายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่ องสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6

ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ มี

ระบบบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกระบวนการพิจารณาบริ หารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และมีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดําเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ
7

จัดให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ

ดําเนินการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าบริ ษัทสามารถดําเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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8

พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท เพื่อดํารง

ตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เป็ นต้ น รวมทัง้ กําหนด ยกเลิก เพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงอํานาจ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้บริ หารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวได้
9

พิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท เพื่อดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทและบริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ

ข้ อกําหนด และระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ
10

พิจารณาและอนุมตั ิการดําเนินการที่สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่บริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
11

พิจ ารณากํ า หนดโครงสร้ างค่า ตอบแทนประจํ า ปี ข องบริ ษัท และหลัก เกณฑ์ การจ่า ยค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื่น ๆ สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ผลประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ เป็ นต้ น
12

กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย รวมทัง้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ แทนที่มี

ความรู้ความสามารถจากบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัทย่อย
13

จัดให้ มีนโยบายและกระบวนการในการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันที่ชดั เจนและโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
14

พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ าย และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท

อย่างเป็ นธรรม โดยกรรมการมีหน้ าที่ต้องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัท และ
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้ ๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการทํารายงานการของบริ ษัท
15

กํากับดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวกโดยเท่าเทียมกัน
16

ดูแลให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทังแผนพั
้
ฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของ

ผู้บริ หาร (Succession Plan) รวมทังดู
้ แลให้ มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหน่งของกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทที่มีประสิทธิผล
17

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง

อย่ า งใด แทนคณะกรรมการได้ ทัง้ นี ้ การมอบอํ า นาจดัง กล่า วต้ อ งจัด ทํ า เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร หรื อ บัน ทึ ก เป็ น มติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมทัง้ มีการระบุขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอํานาจ
ไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี ้ การมอบอํานาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจนันสามารถอนุ
้
มตั ิรายการที่ตนหรื อ
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บุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง (ตามที่นิ ยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํ า กับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ แล้ ว
18

ประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการรวมถึง กรรมการชุด ย่อ ย และเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
19

พิจารณาตัดสินใจในเรื่ องสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการบริ หาร

และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด เป็ นต้ น กรณีเป็ นการตัดสินใจเรื่ องการทํารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อ
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ ปฏิบตั ิตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยด้ วย ยกเว้ นในกรณีที่รายการ
ดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่สามารถพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการดังกล่าวได้
20

กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของ

บริ ษัทให้ คณะหรื อบุคคลตามความเหมาะสมและให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยจัดทําเป็ นคู่มืออํานาจดําเนินการ
และให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
21

จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนการ

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
22

เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจํ าปี เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทน
23

กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กําหนดไว้

24

คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา กรณีจํานวน
กรรมการแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่จะต้ องออก
จากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปี หลัง ให้ กรรมการที่
อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกได้
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(2) ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
้
ประจําปี
2

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิ่งสําคัญ พร้ อมทัง้
นําข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาํ คัญและจําเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทาน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3

สอบทานการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ข้ อ กํ า หนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณ์ของบุคลากรที่
ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท ตลอดจนผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อง
เข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5 สอบทานการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จากรายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการติดตามการดําเนินการประเมิน
ความเสีย่ งจากสถานการณ์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไป และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอทัง้
ระยะสันและระยะยาว
้
5

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในเรื่ องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ อง และครบถ้ วน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้

7

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว

ต้ อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานงานทางการเงินของบริ ษัท
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7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
7.3 ความเห็ นเกี่ ยวกับปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้ อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.6 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
7.7 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทาง

วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ น ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
9

ร่ วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ

10

ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร หรื อ

ภายใน

พนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจําเป็ น
11

ให้ มีอํานาจว่าจ้ างที่ปรึกษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คําปรึ กษาใน

กรณีจําเป็ น
12

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

พร้ อมทังปั
้ ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
13

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

14

ปฏิ บัติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายภายในขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการ
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แต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นใดที่มิใช่การออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนบุคคลเดิมนัน้ จะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ ารับตําแหน่งแทน
เท่านัน้
(3)

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1 ทําหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ้ ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หารต้ องมีคณะกรรมการเข้ าร่ วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการบริ หารทังหมด
้
ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้ องได้ รับคะแนนเสียง
ข้ างมากจากที่ประชุม
2.2

พิจารณางบประมาณประจําปี และขันตอนในการใช้
้
จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ

ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
2.3

พิจารณา และกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริ หารต่าง ๆ ของ

บริ ษัท และบริ ษัทย่อย ร่วมกับฝ่ ายบริ หารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
2.4

กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่กําหนดให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ได้ รับอนุมตั ิ

2.5

อนุมตั ิการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในเรื่ องต่าง ๆ ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

2.6

กลั่น กรองในเรื่ อ งที่ ฝ่ ายบริ ห ารระดั บ สู ง เสนอให้ พิ จ ารณาในส่ ว นที่ น อกเหนื อ จากอํ า นาจของคณะ

บริ ษัท

กรรมการบริ หาร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอีกขันหนึ
้ ง่
2.7

กําหนดโครงสร้ างองค์กรและอํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ ว่าจ้ าง โยกย้ าย เลิกจ้ าง กําหนดเงิน

ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2.8

ให้ ความเห็นชอบบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ตามการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน) และเลขานุการบริ ษัท ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ รวมทัง้ กําหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
2.9

อนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และทรัพย์สินของบริ ษัท ตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ ภายใต้ งบประมาณ

รายจ่ายประจําปี ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิในหลักการและ/หรื อได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
2.10 มีอํ า นาจแต่ง ตัง้ คณะทํ างานเพื่ อศึก ษาหรื อ พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ น สมควร
รวมทังมี
้ อํานาจว่าจ้ างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการสูงสุด
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2.11 มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาหรื อปฏิบตั ิเรื่ องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
2.12 พิ จ ารณาผลกํ า ไรและขาดทุน ของบริ ษั ท และเสนอจ่ า ยปั น ผลระหว่ า งกาลและ/หรื อ ปั น ผลประจํ า ปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2.13 พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2.14 กํากับดูแลให้ มีขนั ้ ตอนให้ ผ้ ูปฏิบัติงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทําที่ผิดปกติ หรื อการกระทําผิด
กฎหมายต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ จะต้ องรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
2.15 ดําเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
ตามที่ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
2.16 ดําเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องใด ๆ ซึ่งได้ รับการลงมติ และ/หรื ออนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรั บทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ถัดไป ทัง้ นี ้
กรรมการบริ หารจะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร โดยพิจารณาจากผู้บริ หารระดับสูงของแต่ละฝ่ ายงาน ซึง่ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อการประกอบวิชาชีพ ทังนี
้ ้ กรรมการบริ หารจะพ้ น
จากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีมติให้ ออก และในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
(5)

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
2.1
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ และสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

โดยให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่ งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.2

พิจารณากําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจําปี ของกลุม่ บริ ษัท (สําหรับพนักงานและผู้บริ หาร) และกําหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้ แก่กรรมการบริ ษัท โดยให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์
หรื อวิธีการกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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2.3

กําหนดเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัส และ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เสนอต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.4

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารและหน่วยงานต่างๆ จะต้ องรายงานหรื อนําเสนอข้ อมูลและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้ บรรลุตามหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท และประกอบด้ วยกรรมการ
และผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระจะดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทังนี
้ ้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาดํารงตําแหน่งได้ อีกขึ ้นอยู่กบั การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรื อเอื ้อประโยชน์ให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนสามารถบรรลุเป้าหมาย หรื อเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่ง โดยบุคคลที่
ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบุคคลเดิมนัน้ จะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ ารับตําแหน่งแทนเท่านัน้
(6)

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

1. กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร
2.

กํากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการดําเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงองค์กร ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
3. พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ยงองค์กร และให้ ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมทัง้ แนว
ทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรื อบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยงองค์กรให้ มีประสิทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงองค์กรให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรื อเหตุการณ์
สําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท อย่างมีนยั สําคัญ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สดุ
5.

วางกรอบการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร ภายใต้ การนําของกรรมการ

ผู้จดั การ โดยกรณีผ้ บู ริ หารพบว่านโยบายการบริ หารความเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงาน ต้ องมีการ
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นําเสนอคณะกรรมการของบริ ษัท ผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อขออนุมตั ิในการปรับปรุ งนโยบายการบริ หารความ
เสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กร
6. จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งให้ ครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กรและแนวทางการปฏิบตั ิ
7. ให้ ความมัน่ ใจในความถูกต้ อง ทันเวลาและสอดคล้ องกันของข้ อมูลของการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรต่อ
คณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
8. สร้ างวัฒนธรรมการตระหนักต่อการบริ หารความเสีย่ งในองค์กร
9. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
10 หน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็ นผู้ดูแลด้ านการรักษาความปลอดภัยให้ กับโครงสร้ างเครื อข่ายและความ
ปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ CSO (Chief Security Officer) ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
1. กําหนดเป้าหมาย นโยบายด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูล โดยกําหนดให้ ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร (Corporate Strategic Plan)
2. จัดการพัฒนานโยบายด้ านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูล Policy, Standard, Procedure and Guideline
เพื่อให้ องค์กรได้ มาซึง่ การรักษาความลับของข้ อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้ องของข้ อมูล
(Integrity) และเสถียรภาพความมัน่ คงของระบบ (Availability)
3. จัดการบริ หารเฝ้าระวังการโจมตีระบบและภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับระบบ โดยใช้ ระบบเตือนผู้บกุ รุก
Intrusion Detection System (IDS), ระบบป้องกันผู้บกุ รุก Instrusion Prevention System (IPS) หรื อระบบ
จัดการ กําจัดไวรัส (Anti-Virus Systems) ตลอดจนวางแผนเรื่ องความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและแผนกู้ภยั
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan (BCP and DRP)
4. มีการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management) และการวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk Analysis) ที่อาจทําให้ ระบบ
เกิดปั ญหากระทบกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร
5. นําเสนอผู้บริ หารระดับสูง( CEO) ในเรื่ องของแผนการปฏิบตั งิ าน นโยบาย งบประมาณ อัตรากําลัง ตลอดจน
แผนการ Outsource ด้ านความปลอดภัยข้ อมูลเพื่อขอดําเนินการอนุมตั ิและเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงมีความ
ตระหนัก (Awareness) ในความสําคัญเรื่ อง Information Security
6. เป็ นที่ปรึกษาด้ านระบบความปลอดภัยข้ อมูลให้ กบั แผนกอื่นๆ ที่ต้องใช้ IT ในการปฏิบตั ิงาน
7. ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า, องค์กร หรื อบุคคลภายนอกที่มคี วามเกี่ยวข้ องกับเรื่ องความปลอดภัย
ข้ อมูลทังภาครั
้
ฐและเอกชนเช่น ตํารวจ, นักข่าว, Systems Integrator (SI), Outsourcer, Managed Security
Services Provider (MSSP) และผู้ตรวจสอบ (Auditor)
8. ออกข้ อกําหนดในการจัดซื ้อจัดจ้ างระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ Requests for Proposal (RPF)
9. จัดตังและควบคุ
้
มบริ หารทีม Incident Response เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานในยามทีเ่ กิดภาวะฉุกเฉินขึ ้นใน
องค์กร เช่น การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์
10. เตรี ยมพร้ อมรับสถานการณ์และเรี ยนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้ าน Information Security อย่างสมํา่ เสมอ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
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วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสีย่ งอาจได้ รับการแต่งตัง้
กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งได้ อีกขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงจะพ้ น
จากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการ
แต่ ง ตัง้ กรรมการบริ ห ารความเสี่ย งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพหรื อ เอื อ้ ประโยชน์ ใ ห้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งสามารถบรรลุเป้าหมาย หรื อเพื่อทดแทนกรรมการบริ หารความเสีย่ งที่พ้นจากตําแหน่ง โดยบุคคลที่
ได้ รับการแต่งตัง้ เข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงแทนบุคคลเดิมนัน้ จะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งที่ตนเข้ ารับตําแหน่งแทนเท่านัน้
(6)

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1

บริ หารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมตั ิการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานประจําวันทัว่ ไปของ

บริ ษัท เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทและให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานของบริ ษัทที่คณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารได้ กําหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ กฎระเบียบ
คําสัง่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง และ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
2

จัด เตรี ย มนโยบาย กลยุท ธ์ เป้า หมาย แผนการดํ าเนิน ธุร กิ จ และงบประมาณประจํ าปี ตลอดจน

โครงสร้ างการบริ หารงานและอํานาจบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ
3

ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ

คณะกรรมการบริ หารเป็ นประจํา
4

ดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ ายงานต่าง ๆ ปฏิบตั ิหน้ าที่และดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้ มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร
5

มีอํานาจกําหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการจัดการ การบริ หารของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการ

ดําเนินการของบริ ษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
6

มีอํานาจว่าจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย ปลดออก เลิกจ้ าง และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงานในระดับที่

ตํ่ากว่าประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยอยูใ่ นขอบเขตที่เป็ นไปตามระเบียบข้ อกําหนดของบริ ษัท

pg. 30

7

มีอํานาจในการออก แก้ ไข เพิ่มเติม ปรับปรุ ง ระเบียบ ข้ อบังคับ และคําสัง่ เกี่ยวกับการการปฏิบตั ิงานของ

บริ ษัท เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายบริ ษัท ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรั กษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและเพื่อรักษา
ระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
8

มอบอํานาจ และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานและ/หรื อดําเนินการในเรื่ องใด ๆ แทนได้ โดยอยู่ใน

ขอบเขตที่ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ อํ า นาจอนุมัติ หรื อ ระเบี ย บข้ อ กํ า หนด หรื อ คํ า สั่ง ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารได้ กําหนดไว้
9

มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น

ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
10

มีอํานาจอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายดําเนินการต่าง ๆ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายปกติของบริ ษัทใน

วงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิไว้ รวมทังมี
้ อํานาจในการพิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตั ิการเข้ าทํานิติกรรมสัญญา และ/หรื อการ
ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท ตามอํานาจและ/หรื อวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิไว้ จากคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
11

ดําเนินการใด ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรื อ
มอบอํานาจช่วงที่ทําให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้ าปกติ
(7)

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท

เลขานุการบริ ษัทต้ องปฏิบัติ หน้ า ที่ด้ว ยความรั บผิด ชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัต ย์ สุจ ริ ต ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไข) ซึ่งได้ กําหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบสําหรับ
เลขานุการบริ ษัทไว้ โดยเฉพาะดังนี ้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หาร
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3. จัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้ และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร
หรื อหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูล และดูแลให้ มี การเก็ บรั กษาให้ ถูก ต้ อง ครบถ้ วน และสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา10 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทําเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
4. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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