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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ
ดําเนินงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กนั ไป เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ รวมทั้งรักษาสิ ทธิต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุดและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ฯ ความโปร่ งใส และการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานจะมุ่งมัน่ และให้ความสําคัญกับหลักการในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ มาใช้ในการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิหน้าที่
(Accountability and Responsibility)
1.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริ ษทั ในระยะยาว
(Creation of long term value)
1.3 การมีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
เท่าเทียมกัน
(Ethics and Equitable Treatment)
1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสในการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้
(Disclosure and Transparency)
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ รักษาความเป็ น
อิสระ แบ่งแยกหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
พิจารณากลัน่ กรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ
4. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จะจัดให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทาง
การเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
5. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการรักษาสิ ทธิที่เท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
และ
ช่องทางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ

1 / 23

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. เสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการที่ดี ที่โปร่ งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เพื่อช่วยให้บริ ษทั ฯ
มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
2. สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันจะส่วนทําให้เพิ่ม
มูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯ
3. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย และเป็ นการสร้างพันธะผูกพัน เพือ่ ให้ฝ่ายบริ หารใช้อาํ นาจในขอบเขตที่กาํ หนด
4. เป็ นเครื่ องมือการวัดผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุ ง แก้ไข การดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีแนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ดังนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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แนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่าผูถ้ ือหุน้ ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิข้นั พื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรื อโอนหุน้ การได้รับ
ข้อมูลของ บริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนใน
เรื่ องที่สาํ คัญ ๆ ของ บริ ษทั ฯ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกําไร เป็ นต้น ดังนี้
(1) จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยหนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หนังสื อมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมไว้ใน
หนังสื อเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผถู ้ ือหุน้ จะต้องนํามาแสดงในวันประชุมด้วย
เพื่อรักษาสิ ทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออก
เสี ยงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมง
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่ วมการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้งโดยการเผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะทุกประเภททั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ
ค (สําหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เป็ นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) ก่ อ นเริ่ มการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ประธานกรรมการจะชี้ แจงวิ ธี ก ารลงคะแนนและ
นับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะจัดแยกการลงคะแนน
เสี ยงสําหรับแต่ละเรื่ องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
(3) ประธานกรรมการจัด สรรเวลาการประชุ ม อย่า งเพี ย งพอ และดําเนิ น การประชุ ม
อย่า งเหมาะสมและโปร่ ง ใส โดยในระหว่ า งการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้แ สดง
ความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ
(4) ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยง
หรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
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(5) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
(6) จัดให้มีช่องทางที่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย ์
อิเล็คทรอนิคส์ (“E-mail address”) ของกรรมการอิสระในเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ
การกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยยังสามารถติดต่อขอ
ข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริ ษทั
(7) เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ มัน่ ใจว่ามีโครงสร้างการดําเนินงานที่มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
(8) ดําเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่า งเท่ า เที ย มกัน และเป็ นธรรม โดย
ดําเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ล่วงหน้า
ก่ อ นการประชุ ม ซึ่ งได้ป ระกาศแจ้ง ให้ ท ราบโดยทั่ว กัน ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นจะต้องเสนอวาระต่อบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
60 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่ องที่
เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วย
(2) เปิ ดโอกาสให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สามารถเสนอชื่ อ บุ ค คล เพื่ อ เข้ารั บ เลื อ กเป็ นกรรมการ ซึ่ ง
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุ ปคุณสมบัติกรรมการบริ ษทั และต้อง
ให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่ งมอบใบสมัครตามแบบฟอร์ มในเอกสารแนบซึ่ งได้เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอต่อ
บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งก่อนที่จะ
มีการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะระบุวนั สุ ดท้ายของแต่ละปี ที่สามารถเสนอชื่ อ
บุคคลดังกล่าวต่อบริ ษทั ฯ เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ดาํ เนิ นการตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ผ่าน
ทางคณะกรรมการสรรหาต่อไป และประกาศแจ้งการรับเสนอชื่ อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ผ่าน
ช่ องทางของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ทั้งนี้ การคัด เลื อกกรรมการในที่ ป ระชุ ม บริ ษ ทั ฯ จัด ให้มีก าร
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) ดําเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม
เสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสิ นใจ ยกเว้นวาระการประชุม
ที่ เกิ ด จากการเสนอวาระเพิ่ ม เติ มของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ม าประชุ ม ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ม า
ประชุมทั้งหมด ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) เสนอรายชื่ อของกรรมการอิ สระทั้งหมด ในหนังสื อมอบฉัน ทะรู ปแบบที่ สามารถ
กํา หนดทิ ศ ทางการลงคะแนนได้ใ ห้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถกํา หนด
การลงคะแนนเสี ยงได้เอง รวมทั้งเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
(5) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งสํ า หรั บ ทุ ก ระเบี ย บวาระ โดยจัด ทํา
บัตรลงคะแนนแยกตามเรื่ องที่ สําคัญ ๆ เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่ เห็ นสมควร
ซึ่ งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนน
เสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสี ยงในห้อง
ประชุมในที่สุด
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(6) บันทึ กรายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่ งรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. หลังการประชุ มเสร็ จสิ้ น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่
รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเข้าไปดูรายงานดังกล่าวได้ดว้ ย
(7) กําหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น และจะแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการบริ ษทั ฯ พนักงานบริ ษทั ฯ
และบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ขอ้ มูลภายใน
ที่เป็ นสาระสําคัญต่อการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ ้นบริ ษทั ฯ และ
ยังไม่ได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับ
การซื้ อหรื อขาย หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงิน หรื อข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลัก ทรั พ ย์ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริ ห ารจะต้องรายงานการถื อหลักทรัพ ย์ของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนที่ กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตําแหน่งภายใน 30 วันทําการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการ
ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อ ก.ล.ต.
(8) กําหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งต่อเลขานุการบริ ษทั เกี่ยวกับ
การซื้อขายหุน้ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขายหุน้ บริ ษทั
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและดําเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม (Ethic)
ต่อทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่คา้
และคู่แข่ง องค์กรกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ และสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ เน้นความโปร่ งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ การประกาศทางหนังสื อพิมพ์ การจัดทํา Press Release หรื อการจัดส่ งจดหมายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นต้น
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ เน้นให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งพัฒนาบริ การและ
สร้างสรรค์บริ การใหม่ๆ เพื่อนําเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริ การที่ปรึ กษาทางธุรกิจและ
การเงิน การลงทุน ควบคู่กบั การรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไข
ปั ญหาในทุกเรื่ องที่ลูกค้าร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ แนะนํา
พนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม และจัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึง
ได้รับ โดยมีคมู่ ือพนักงานซึ่งระบุขอ้ กําหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทํางาน หลักเกณฑ์
การลางาน รวมทั้งคู่มือประกันสุ ขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และเสริ มประสบการณ์
ของพนักงาน โดยส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
และความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม และข้อกําหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม เช่น การสัมมนาหรื ออบรมเกี่ยวกับ
ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการ
บัญชีของสถาบันต่างๆ สัมมนาความรู ้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็ นต้น
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เจ้าหนี้ คู่คา้ และคู่แข่ง
บริ ษทั ฯ
เน้นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สญ
ั ญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่าง
เป็ นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกา บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในการแข่งขัน และมี
จรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กาํ หนดโดย
องค์กรที่กาํ กับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. เป็ นต้น รวมทั้งให้ความร่ วมมือและ
ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ความช่วยเหลือ บริ จาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ ที่มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส เช่น บริ จาคเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ให้แก่วดั มูลนิธิหรื อหน่วยงานอื่น ที่มีกิจกรรมทางสังคม เป็ นต้น นอกจากนี้จะจัดให้มีการรณรงค์
ประหยัดพลังงานการใช้ทรัพยากรในบริ ษทั ฯ เท่าที่จะทําได้
(2) จัดช่องทางการรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ (CG Hotline) ไว้สาํ หรับเปิ ด
รับข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เพื่อให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิ
ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ “CG
Hotline” มี 5 ช่องทาง ได้แก่
1 โทรศัพท์ 02-168-7100 Automatic lines
2 โทรสาร 02-168-7111-2
3 เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ที่ cghotline@brookergroup.com
4 ยืน่ เรื่ องโดยตรงที่เลขานุการบริ ษทั ฯ หรื อทางไปรษณียต์ ามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
5 ไปรษณียอ์ ิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
นายปี เตอร์ เวลดัน peterdweldon@gmail.com
นายสมพงษ์ เผอิญโชค sompong@brookergroup.com
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต punnee@brookergroup.com
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เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรี ยน
เป็ นความลับ และได้กาํ หนดขั้นตอนการรับเรื่ องและการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งเรื่ อง
ร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้องกันและลดการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรื อ
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ อันจะทําให้สูญเสี ยทรัพยากร
โดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริ ษทั ฯ จะร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรี ยน
หรื อคําถามเฉพาะเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อ
เรื่ องที่เป็ นการรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อมูลที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการสื บค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรื อการ
ปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ อัน
จะทําให้บริ ษทั ฯ เสี ยหายหรื อสู ญเสี ยประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
(ข) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกําหนดต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ จะต้องปฎิบตั ิ
ตาม
(ค) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ
ที่กาํ หนดไว้แล้ว
(ง) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) หรื อรายการเกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริ ษทั ฯ ที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของ
ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(จ) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ฉ) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
(ช) ข้อร้องเรี ยนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด
เพิ่มเติม
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ วและความเท่าเทียมกัน
ของการให้ขอ้ มูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้
(1) เปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ สําคัญ ของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งประกอบด้ว ย ข้อ มู ล ทางการเงิ น และข้อ มู ล
ที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ น การเปิ ดเผยข้อมู ลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนของงบการเงินนั้น
จะต้อ งผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี ว่า ถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสําคัญ ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ก่อนเผยแพร่ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ า งๆ โดยเผยแพร่ ไ ว้ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษ เช่ น งบการเงิ น แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี
(แบบ 56-2)
(3) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จํานวนครั้งที่
กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งไว้ภายใต้หวั ข้อการจัดการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2)
(4) เปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
(5) เปิ ดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ของกรรมการแต่ละท่านใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั้ง
(6) เปิ ดเผยการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ๆ ของกรรมการแต่ละท่านทั้งที่
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหรื อบริ ษทั จํากัดอื่น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ทุกครั้ง
(7) กําหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 2/2552 เรื่ อ ง การรายงานการมี ส่ ว นได้เสี ย ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกําหนดให้มีการรายงานครั้ง
แรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทําการโดย
ส่ งรายงานไปยังเลขานุการบริ ษทั ฯ
(8) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั บนเว๊บไซต์ของบริ ษทั ฯ
พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดว้ ย
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(9) กําหนดให้มีการสื่ อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์และหรื อนัก
ลงทุนและหรื อนักข่าวเพื่อสัมภาษณ์ตามสมควร
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการ
(1) กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริ หารงาน แบ่งได้เป็ น
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็ นอิสระ
o กรรมการอิสระ
o กรรมการไม่อิสระ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 11 คน กรรมการแต่ละ
คนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จาํ กัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
กรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
ก) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข) ประธานคณะกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ
ค) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ง) ประธานคณะกรรมการเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะทํางาน หรื อมี
หรื อได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริ หาร
(4) กํา หนดให้ ก รรมการอิ ส ระมี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละไม่ เ กิ น 9 ปี และ
คณะกรรมการต้องนําเสนอเหตุผลในการขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเลือกกรรมการ
อิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็ นกรรมการอิสระต่อไป
(5) ประธานกรรมการจะต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระและจะต้อ งไม่ เป็ นกรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการผูอ้ าํ นวยการ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการจะมาจากคณะกรรมการสรรหา
(6) จํานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่
เกิน 5 บริ ษทั โดยเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตร
มาส
11 / 23

(7) กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้รับทราบด้วย
(8) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั ฯ เพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
(9) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
(ก) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการ
ถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ืหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิ จ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ น
ปกติ เพื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ
สิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อ
ให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้น
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(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)

(ฌ)

ไป แล้วแต่ จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ ดั ง กล่ า ว ให้ นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เกิ ด ขึ้ นในระหว่ า งหนึ่ งปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง และไม่ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญ ชี ข องบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ัท ร่ ว ม หรื อนิ ติบุ คคลที่ อ าจมี ค วาม
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง
ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการ
ที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้น
เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง
(ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้
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5.2 คณะอนุกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษา
และกลัน่ กรองรายละเอี ยด และได้กาํ หนด คุ ณ สมบัติ และขอบเขตหน้าที่ ความรั บผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่ องไว้อย่างชัดเจน
 กําหนดให้มีคณะกรรมการบริ หาร เพื่อกําหนดนโยบายและตัดสิ นใจการดําเนิ นงานที่
สําคัญ
 กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ให้มี
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมีการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใสเป็ นไปตามระเบียบนโยบายของบริ ษทั และ
ข้อกําหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 กํา หนดให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง สัญ ญาจ้างผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง และอัตราการขึ้ น
เงินเดือนโดยรวม
 กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาผูท้ ี่เห็นสมควรดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั
ฯและนําเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อ
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป แล้วแต่กรณี
 กําหนดให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ ยงในการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ
 กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
เพื่อพิจารณาการลงทุนให้เป็ นไป
นโยบายอย่างรัดกุม รอบคอบ และตรวจสอบได้ เพื่อกระจายความเสี่ ยงและรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุ กรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนิ นงานหรื อ
ทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(2) ประธานของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน และประธานของคณะกรรมการ
สรรหาจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ประธานกรรมการจะไม่ทาํ หน้าที่เป็ นประธานของคณะอนุกรรมการหรื อสมาชิกของ
คณะอนุกรรมการ
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5.3 บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ ง
กํากับดูแลให้องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญ
เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
1.2 ในการสร้ างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการให้
นําไปสู่ ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
มีส่วนได้เสี ย
(3)
(4)

สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผู ้
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้
การดําเนินงานเป็ นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และกําหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการและฝ่ าย
จัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
2.1 คณะกรรมการควรกําหนดหรื อ ดู แ ลให้ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายหลัก ของ
(objective) กิจการเป็ นเพื่อความยัง่ ยืนโดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าให้ท้งั กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
2.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกล
ยุทธ์ในระยะเวลา ปานกลาง และ/หรื อประจําปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
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3. เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
ทั้งในเรื่ องขนาด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพา
องค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และ เป้าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการและดูแลให้มนั่ ใจ
ว่า องค์ประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมี
อิสระ
3.3 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่
โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
3.4 ในการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้ ื อหุ ้น อนุ ม ัติ คณะกรรมการควร
พิจารณาให้โครงสร้ าง และอัตราค่าตอบแทนมี ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจู งใจให้
คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ ดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3.5 คณะกรรมการควรกํากับดู แลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการ
ดําเนินงานของ บริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับ
กิจการแต่ละแห่ ง รวมทั้ง บริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ด้วย
3.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจําปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย และกรรมการรายบุ ค คล โดยผลประเมิ น ควรถู ก นํา ไปใช้สํ าหรั บ การ
พัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
3.8 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุ รกิจ ตลอดจนสนับสนุ น ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและความรู ้สําหรับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
3.9 คณะกรรมการควรดู แลให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น และมีเลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่
จําเป็ นและเหมาะสมต่อ การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
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4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
4.1 คณะกรรมการควรดํา เนิ น การให้ ม ั่น ใจว่ า มี ก ารสรรหาและพัฒ นากรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้าหมาย
4.2 คณะกรรมการควรกํา กับ ดู แ ลให้ มี ก ารกํา หนดโครงสร้ า งค่ าตอบแทนและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม
4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้นอาจมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารและการดําเนินงานของกิจการ
4.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํ นวน ความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควรให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า
แก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
5.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและ สิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยูใ่ นแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ทุก
ฝ่ ายขององค์ ก รได้ ดํา เนิ น การสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายหลัก และแผนกลยุ ท ธ์
(strategies) ของกิจการ
5.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย
value chain เพื่อให้สามารถ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
5.4 คณะกรรมการควรจัดให้มี กรอบการกํากับ ดู แ ลและการบริ ห ารจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ องค์ก ร ที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของกิ จ การ รวมทั้ง ดู แ ลให้ มี ก ารนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม โอกาสทางธุ รกิจและพัฒนาการดําเนิ นงาน การบริ หาร
ความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตุ ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ
6. ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6.1 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายใน ที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และอิสระ
6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริ ษทั และการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
6.4 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฎิบตั ิดา้ นการต่อต้าน
คอร์ รัปชันที่ชดั เจนและสื่ อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฎิบตั ิ
ได้จริ ง
6.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการ
ดําเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและ
การเปิ ดเผย ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
7.2 คณะกรรมการควรติ ด ตามดู แ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนี้
7.3 ในภาวะที่ กิ จ การประสบปั ญ หาทางการเงิ น หรื อ มี แ นวโน้ ม จะประสบปั ญ หา
คณะกรรมการควรมัน่ ใจ ได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไข
ปั ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
7.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนัก
ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ที่ ท ํา หน้ า ที่ ใ นการสื่ อ สารกับ ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้มี ส่ ว นได้ เสี ย อื่ น เช่ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
7.6 คณะกรรมการควรส่ งเสริ มให้มีก ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มนั่ ใจว่า ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญ
ของบริ ษทั
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8.2 คณะกรรมการควรดู แลให้ ก ารดําเนิ น การในวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นไปด้ว ยความ
เรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
9. กําหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริ ษทั และพิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริ ษทั ทุก ๆ 1 ปี
10. กําหนดให้ มีก ารพิ จ ารณาการปฎิ บัติต ามนโยบายการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี แ ละทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
11. กําหนดจรรยาบรรณธุ รกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ประธานกรรมการมีหน้ าที่
(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มนั่ ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดู แ ลให้ ม นั่ ใจว่า กรรมการทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ งเสริ ม ให้เกิ ด วัฒ นธรรม
องค์กร ที่มีจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3) การกําหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการโดยหารื อร่ วมกับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน การส่ งเสริ มให้กรรมการมีการใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(5) การเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกําหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
และกําหนดวาระประจําของแต่ละครั้งไว้ชดั เจน เช่น การพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานหรื อตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น ส่ วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการจะร่ วมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเป็ น ในกรณี ที่
บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้มี ก ารประชุ ม ทุ ก เดื อ น บริ ษ ัท ฯ จะจัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานเสนอให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดูแลการปฎิบตั ิงาน
ของฝ่ ายบริ หารได้อย่างต่อเนื่อง
(2) คณะกรรมการบริ หารจัดการประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณารับทราบ
ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาประจําเดือน และบริ หารงานต่าง ๆ
19 / 23

(3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหน้าที่
ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงาน
(4) รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่ งให้กรรมการเป็ น
การล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทําการ เอกสารดังกล่าวมีลกั ษณะโดยย่อ
ยกเว้นเอกสารประกอบการประชุ มในวาระที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้นาํ เรื่ อง
อภิปรายกันในที่ประชุม
(5) กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมด้วย
ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานและควร
แจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารทราบถึงผลการประชุม
(6) กรรมการบริ ษทั ฯ สามารถขอข้อมูลหรื อสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพิม่ เติมได้โดยตรงจาก
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและเลขานุการบริ ษทั ฯ รวมถึงผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายในเรื่ องนั้น
(7) ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมพื่อให้ขอ้ มูล
และรายละเอียดประกอบการตัดสิ นใจที่ถูกต้องและทันเวลา
(8) จํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(9) กรรมการทุกคนควรมีสดั ส่ วนของการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75
ของการประชุมทั้งปี
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในลักษณะของ
กลุ่มรวม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขการดําเนินงานต่อไป โดยมีการกําหนดหัวข้อ
ที่จะประเมินอย่างชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประเมินจะแบ่งเป็ น
2 ส่ วนคือ ให้กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกคนประเมิน ดังนี้
(ก) การทํางานตนเองในฐานะกรรมการ และ
(ข) การทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5.6 การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะอนุกรรมการในลักษณะของกลุ่มรวม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขการ
ดําเนินงานต่อไป โดยมีการกําหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมิน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประเมินจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ให้คณะอนุกรรมการทุกคนประเมิน ดังนี้
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(ก) การทํางานตนเองในฐานะอนุกรรมการ และ
(ข) การทํางานของคณะอนุ ก รรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ รวบรวมความเห็ น เสนอต่ อ ที่
ประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5.7 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดขึ้ น ตามขอบเขตและหน้าที่ ความรั บผิดชอบ
ที่กรรมการดํารงอยู่ในแต่ละคณะเป็ นอัตราที่ แน่ นอน และเหมาะสม และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จะพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนจูงใจอื่น
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) จะพิจารณาค่าตอบแทน
และผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการผู อ้ าํ นวยการและกรรมการที่ เป็ นผู บ้ ริ ห าร เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ต่อไป

(4) กรรมการผูอ้ าํ นวยการจะพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ
เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรื อแนวทางพิจารณาจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ผลการปฏิบตั ิงาน อายุงาน และศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นต้น และเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
ต่อไป
5.8 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
(1) สนับสนุ น ให้กรรมการบริ ษ ทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารและเลขานุ การบริ ษ ทั ฯ เข้าร่ วมการสัมนา
อบรมกั บ สมาคมส่ งเสริ มสถาบั น กรรมการบริ ษัท ไทย ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่ งชาติ เพื่อสามารถนําความรู ้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรื อปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ อย่างน้อยกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมใน
หลักสู ตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กําหนด
(2) จัดเตรี ยมข้อมู ลเกี่ ยวกับบริ ษ ทั ฯ ให้แก่ กรรมการใหม่ เช่ น คู่มือกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ56-2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้ง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั ฯ (Corporate Governance Policy) และอื่น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ของ
กรรมการใหม่
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(3) จัด ให้ มี ก ารหมุ น เปลี่ ย นงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายตามความถนั ด ของผู ้บ ริ ห ารและ
พนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยกรรมการผูอ้ าํ นวยการจะ
กําหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าว เพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสื บทอดงานของ
บริ ษทั ฯ อีกทั้งเป็ นการพัฒนาผูบ้ ริ หารและพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถในการทํางานมากขึ้น
และสามารถทํางานแทนกันได้
(4) คณะกรรมการกําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
รองประธานบริ หารและรองประธานอาวุโส โดยมอบให้ฝ่ายบริ หารจัดทําแผนสื บทอดงานและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ปี ละ 1 ครั้ง
5.9 การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้อาํ นวยการ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน เป็ นผูพ้ ิ จ ารณาเสนอ
ความเห็ น ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในการพิ จารณากําหนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมิ น ผลการ
ปฎิบตั ิงานประจําปี ของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ โดยเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ
บริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5.10 การติดต่ อสื่ อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หารระดับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ รองประธาน
บริ หารและรองประธานอาวุโส เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยผูน้ าํ เสนอวาระที่ตน
รับผิดชอบต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้รับทราบข้อมูล
ความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารก็มีโอกาสได้เรี ยนรู ้และทํา
ความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ รองประธานบริ หารและรองประธานอาวุโส ในโอกาสอื่น
นอกเหนื อจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู ้จกั คุน้ เคย
กับผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ
กรรมการสามารถติ ดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้าวล่วงหรื อ
สอดแทรกการปฎิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการทราบล่วงหน้า
การดูแลให้ มีการปฎิบัตติ ามและการทบทวน
บุคลากรของบริ ษทั ทุกคนรวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรับทราบและทําความเข้าใจนโยบาย
การกํากับดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จฉบับนี้ เพื่อยึดถื อเป็ นหลักปฏิ บตั ิ ในการทํางาน
ผูล้ ะเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึ งขั้นให้พน้ จากการเป็ น
พนักงาน และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณี การกระทํานั้นผิดกฎหมาย
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การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณดังกล่าว ไม่อาจกําหนดให้
ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้กาํ หนดไว้ ให้ท่านตอบคําถามกับ
ตัวเองก่อนในเบื้องต้นดังนี้
- เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องหรื อไม่
- เป็ นที่ยอมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้หรื อไม่
- เป็ นการกระทําที่ส่งผลในทางลบต่อความซื่อสัตย์หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั หรื อพนักงานเอง
หรื อไม่
กรณี ไม่แน่ใจ หรื อไม่อาจตัดสิ นใจได้วา่ การตัดสิ นใจของตนนั้นจะถูกต้องหรื อไม่ ควรปรึ กษา
หรื อสอบถามผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หรื อเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการ
บุคคลและธุรการหรื อเลขานุการบริ ษทั หรื อกรรมการ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “ นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ” เป็ นประจําทุกปี
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