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นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการดาเนินธุรกิจ เพิ่ม
มูลค่าขององค์กรและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ด้ วยการบริ หารจัดการธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมาย อันเป็ นคุณค่าพื น้ ฐานขององค์กรชัน้ นา ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการ เพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิตามคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ด้ วยความ
เชื่อมัน่ และเข้ าใจในหลักการกากับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะนาหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ไปปฏิบตั ิในการบริ หาร
จัดการธุรกิจทุกระดับ
3. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเท่าเทียม
กัน และปฏิบตั ิงานเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความสุจริ ต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้ อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจ และความต้ องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทฯกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้ องรับทราบและ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อกาหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อีกทังผู
้ ้ บริ หารทุกระดับจะต้ องดูแล
รับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่งเสริ มให้ พนักงานภายใต้ การบังคับบัญชามีความรู้ความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทฯจะไม่ดาเนินการใดๆที่ผิดกฎหมาย หรื อขัดกับหลักการกากับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
กระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ วา่ ทาผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัทฯจะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐดาเนินการต่อไป
หากพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯประสบปั ญหาในการตัดสินใจ หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจที่มิได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯให้ ตงค
ั ้ าถามเกี่ยวกับการกระทานันกั
้ บตนเอง ดังนี ้
1. การกระทานันขั
้ ดต่อกฎหมายหรื อไม่
2. การกระทานันขั
้ ดต่อนโยบาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯหรื อไม่
3. การกระทานันส่
้ งผลเสียต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯอย่างร้ ายแรงหรื อไม่
ทังนี
้ ้หากพนักงานพบการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรื อ หลักการกากับดูแลกิจการ ให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อกล่าวหา
ไปยังประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ ้นกับผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อกล่าวหาดังกล่าว ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนของบริ ษัทฯ
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หลักการกากับดูแลกิจการ
หลักการกากับดูแลกิจการ หมายถึง การจัดโครงสร้ าง และกลไกบริ หารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยรวม ซึง่ การจัดโครงสร้ างและกลไก
การจัดการดังกล่าวจะต้ องสะท้ อนถึงหลักการสาคัญในหลักการกากับดูแลกิจการ ดังนี ้
- มีความสานึกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกันด้ วยความเป็ นธรรม
- มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทาของตนเอง สามารถชี ้แจงอธิบายการตัดสินใจนันได้
้
- มีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างคุณค่าแก่องค์กรในระยะยาว
- มีความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯกาหนดระบบการดาเนินงานและการควบคุมภายในของบริ ษัทฯตามหลักการกากับดูแลกิจการข้ างต้ นอัน
ประกอบด้ วยสาระสาคัญ ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
หลักการ
- ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริ ษัทฯ ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัท
- ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นควรได้ รับเอกสาร และรายละเอียดในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเวลาอันควร
- ผู้ถือหุ้นควรได้ รับข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ตามข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทนตน
- บริ ษัทฯควรส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น และไม่ละเมิดลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้น จึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อกากับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นก่ อนวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ โดยชี ้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯอย่างน้ อย 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบ
บัญชี พร้ อมทังส่
้ งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระ
การประชุมต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2) เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ
ทุกแบบ ประกอบด้ วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน)
้
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ รวมทัง้ ข้ อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ามากกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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3) จัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมให้ ชดั เจน พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดระเบียบ
วาระการประชุม ข้ อมูลสาคัญและจาเป็ น ประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ น
มา รายงานประจาปี หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะให้ ชดั เจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดย
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจใน
การลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้ า พร้ อมทังประกาศลงใน
้
หนังสือพิมพ์ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 3 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็ นการล่วงหน้ าสาหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นเตรี ยมตัวมาร่วมประชุม
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1) อานวยความความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ และให้ ข้อมูลในการตรวจ
เอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริ ษัทฯจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อน
เวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้ จะพ้ นเวลาลงทะเบียนแล้ ว ก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะร่ วมประชุม สามารถ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ โดยไม่เสียสิทธิ์
2) จัดให้ มีสถานที่จดั การประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้ าร่ วมการประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผู้ถือหุ้น
และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน ณ วันประชุม เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ และรักษาความปลอดภัยให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกราย
3) นาระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการลงทะเบียน และนับคะแนน เพื่อความถูกต้ อง สะดวก และรวดเร็ ว
4) บริ ษัทฯไม่กระทาการใดๆที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
5) ก่อนเริ่ มประชุมทุกครัง้ ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้ชี ้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมทังหมด
้
อาทิ การเปิ ดประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน รวมทังวิ
้ ธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้ องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ
6) บริ ษัทฯ จะระบุการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของกรรมการไว้ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่าน
ใดมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทราบก่อน
การพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียนันจะไม่
้
ร่วมประชุมในวาระนันๆ
้
7) สนับสนุนให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสามารถใช้ สิทธิ ในการดูแลรั กษาผลประโยชน์ ของตน โดยการซักถาม แสดงควา มเห็น
ให้ ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกวาระ
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษั ท ฯเปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสีย งภายในวัน ท าการถัด ไป ผ่า นระบบข่า วของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ พร้ อมทัง้ จัด ท ารายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น แจ้ ง ต่อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และเผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้ วนเหมาะสม ประกอบด้ วย รายชื่อกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
ที่เข้ าร่วมประชุม ขันตอน
้
และวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การออกเสียง และ
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ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และคาชี ้แจงหรื อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุมอย่างละเอียด พร้ อมทัง้
เผยแพร่วีดิทศั น์การประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริ ษัทฯ
2) นาข้ อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณา
และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
หลักการ
- ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม
- บริ ษัทฯควรกากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับการปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บริ ษัทฯมีแนวปฏิบตั ิเพื่อปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กันและเป็ นธรรม สร้ างความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัทฯ ดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับเอกสาร และคาแนะนาในการมอบ
ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการในที่ประชุมแล้ วย่อมมีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุม และลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯมาประชุม และลง
มติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับประวัติ ข้ อมูลการทางาน และรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระ
ต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้ วนเหมาะสม
2) ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบ
วาระในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
3) จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
คาถามในที่ประชุมและได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุม
ผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทฯได้ แจกให้ ในวันประชุม
4) กรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทังได้
้ บนั ทึกประเด็นซักถาม
และข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5) เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารสาคัญของบริ ษัทฯที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริ ษัทฯ เปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ ว ได้ นาข้ อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
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การป้ องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1) กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการมี สว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ เมื่อ
เข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงเป็ นครัง้ แรก และรายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้
ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็ นประจาทุกสิ ้นปี และแสดงไว้ ในรายงานประจาปี
2) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หากกรรมการบริ ษัทท่านใดมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผลประโยชน์ ในเรื่ องที่กาลังมีการ
พิจารณา กรรมการที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องนัน้ โดยอาจไม่เข้ าร่วมการประชุมหรื องด
ออกเสียง เพื่อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อข้ อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดมาตรการการ
ป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ชดั เจนไว้ ในคูม่ อื จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งหมายถึง กรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัท จะแจ้ ง
เป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังบุคคลที่เกี่ ยวข้ องให้ ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้ า 30 วันก่อนถึง
Blackout Period และห้ ามมิให้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทางบการเงินเปิ ดเผยงบการเงินให้ บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดทางบการเงินทราบในช่วงตังแต่
้ วนั ปิ ดงวดของงบการเงิ นจนถึงวันเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
2) ในกรณีที่ทราบข้ อมูลใด ๆ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงนับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมดแล้
้
ว
3) กรรมการและผู้บริ หารตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้บริ หารระดับสูง)
จะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯเมื่อได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัทฯเป็ นครัง้ แรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน
ทาการนับจากวันที่ดารงตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯเมื่อมีการซื ้อ ขาย โอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลีย่ นแปลง
4) คณะกรรมการติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการดัง กล่า ว โดยก าหนดให้ มี ก ารรายงานการเปลี่ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ และเปิ ดเผยข้ อมูลจานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้ นปี สิ ้นปี และที่มีก ารซื ้อ
ขายระหว่างปี ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงทังทางตรงและทางอ้
้
อมไว้ ในรายงานประจาปี
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หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หลักการ
- ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียควรได้ รับการดูแลจากบริ ษัทฯตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- บริ ษัทฯควรพิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการสร้ างความ
มัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
บริ ษัทฯได้ ดูแลและคานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคานึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามกฎหมายหรื อ
ข้ อตกลงที่มีให้ กบั บริ ษัทฯ และมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียแต่ละกลุม่ ที่สาคัญ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น : บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
ลูกค้ า : บริ ษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิบัติด้านการตลาดด้ วยความเป็ นธรรมรั บผิดชอบต่อ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
พร้ อมทังมี
้ หน่วยงานที่ทาหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยนของลูกค้ าเพื่อดาเนินการแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ลกู ค้ าโดยเร็ ว
คู่แข่ ง: บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ า โดยสุจริ ตและเป็ นธรรม โดยใช้ หลักคูแ่ ข่งเชิง
พันธมิตร อันเป็ นการส่งเสริ มซึง่ กันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
คู่ค้า/เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทฯ จะไม่ดาเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ มีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิงานการคัดเลือกคูค่ ้ าอย่างเป็ น
ระบบและมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ทังเรื
้ ่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชาระคืน การ
ดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
พนักงาน : บริ ษัทฯ คานึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตรงตาม
ข้ อกฎหมายกาหนด ตลอดจนการสร้ างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้ วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นธรรม
ในด้ านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้ าวหน้ าในอาชีพ ตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมทังส่
้ งเสริ มให้
พนักงานมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของชุมชน
ชุมชน สังคม หน่ วยงานราชการและองค์ กรที่เกี่ยวข้ อง : บริ ษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม พร้ อมกับส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ เกิด
ประโยชน์ และสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันทางธุรกิจ และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติโดยรวม
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
- คณะกรรมการบริ ษัทควรดูแลให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่
ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใสผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และมีความ
น่าเชื่อถือ
- คณะกรรมการบริ ษัทควรจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานสือ่ สารกับบุคคลภายนอกเพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น ผู้ลงทุน
สถาบัน หรื อผู้ถือหุ้น และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษั ท ฯให้ ค วามสาคัญ ต่อ การเปิ ด เผยข้ อ มูล ที่ สาคัญ ถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น แม่น ย า เพื่ อ ให้ ผ้ ูมี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ใช้
ประกอบการตัดสินใจ การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชี ้วัดความโปร่ งใสในการดาเนินการตัวหนึ่งซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนถึงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการดาเนินงาน และเป็ นกลไกการตรวจสอบในการดาเนินการ บริ ษัทฯจึง
กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อกากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศทาง
การเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษัทฯ
ได้ รับสารสนเทศที่เท่าเทียมกันตามที่กาหนดโดยกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมีการจัดทาและปรับปรุงข้ อมูล
บนเว็ บ ไซต์ ใ ห้ มี ค วามครบถ้ ว นอย่า งสม่ า เสมอ รวดเร็ ว ทัน สถานการณ์ เ พื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า ผู้ถื อ หุ้น สามารถหาข้ อ มูล
ประกอบการพิ จ ารณาเพิ่ ม เติม และติ ด ต่อ กับ หน่วยงานที่ รั บผิ ด ชอบต่อการให้ ข้ อ มูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
2) ระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯได้ รับการจัดทาขึ ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้ อง และโปร่ งใสด้ วยภาษาที่กระชับ
เข้ าใจง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญ และจาเป็ นอย่างสม่าเสมอไม่วา่ จะก่อให้ เกิดผลดี หรื อผลเสียต่อบริ ษัทฯ
3) จัดให้ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทาหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน และผลงานของบริ ษัทฯ ที่เป็ น
ประโยชน์ให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้เกี่ยวข้ อง และสาธารณชนทัว่ ไป อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิ ภาพ ขจัด
ความเข้ าใจที่ผิด รวมทัง้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้ า ที่เป็ นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้ าหนี ้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการให้ ข้อมูล การดาเนินการ และการลงทุนของบริ ษัทฯ ด้ วยช่อง
ทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ ว และเข้ าถึงง่าย
4) คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการทางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ น และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี พร้ อมทัง้ รายงานประจาปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5) คณะกรรมการดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้ อนฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานอย่า งเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้ บริ ษัท ฯจัดทาคาอธิ บาย และการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
6) คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
หลักการ
- คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
- คณะกรรมการบริ ษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯมีแนวปฏิบัติในการกากับดูแ ลความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ ง
ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทฯได้ เป็ นอย่างดี มีความทุ่มเท
และให้ เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้นมาเป็ นผู้กากับ
แนวทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังฝ่
้ ายบริ หารรั บผิดชอบการดาเนินธุรกิ จ และแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย ผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ รวมทังแต่
้ งตัง้
เลขานุการบริ ษัท รับผิดชอบการดาเนินการประชุมและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบในการกาหนด และทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ทังใน
้
เรื่ องขนาด และองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสม และจาเป็ นต่อการนาพาบริ ษัทฯสู่วตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ สาระสาคัญสาหรับแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท มี
ดังต่อไปนี ้
1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด
2) มีจานวนอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯหรื อไม่ก็ได้
และต้ องมีอายุไม่เกิน 75 ปี บริ บรู ณ์
3) มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้ องมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด
4) กรรมการบริ ษัท ต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้ วยทักษะทางด้ านอุตสาหกรรม ด้ านบัญชีการเงิน ด้ าน
ธุรกิจ ด้ านการจัดการ ด้ านการตลาดระหว่างประเทศ ด้ านกลยุทธ์ ด้ านการบริ หารวิกฤติ ด้ านกฎหมาย และด้ านการ
กากับดูแลกิจการ โดยประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ในธุรกิจของบริ ษัท ฯอย่างน้ อย 3 คน ด้ านกฎหมายอย่างน้ อย 1 คน
และด้ านบัญชีการเงินอย่างน้ อย 1 คน
5) การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทต้ องเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้ โดยเจาะจง มีความโปร่งใสชัดเจน และต้ องมีประวัติของ
บุคคลนัน้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องเปิ ดเผยประวัติ
ของกรรมการบริ ษัททุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทัว่ กัน
6) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายจัดการออกจากกันอย่าง
ชัดเจน
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2. การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในบริ ษัทจดทะเบียนของกรรมการบริ ษัท
1) บริ ษัทฯได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทแต่ละคนสามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดย
เมื่อรวมบริ ษัทฯแล้ วต้ องไม่เกินจานวน 5 บริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริ ษัทฯได้ อย่างเต็มที่
2) กรรมการบริ ษัทไม่ควรรับเป็ นกรรมการบริ ษัทในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้ เกิด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทฯ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัท
3) การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง บริ ษัทฯได้
กาหนดให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ.2535 และต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทก่อนดารงตาแหน่ง
3. วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯได้ กาหนดจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัดพ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริ ษัทต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯมีกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 9 คน แต่ละคนจะดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็
ตาม กรรมการบริ ษัทที่ออกไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกก็ได้
จานวนวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่ มนับวาระแรกตังแต่
้ ปีที่ได้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก
และครบกาหนดการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ที่ตนครบกาหนดออกตามวาระ ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษัทอาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลื อกตังกลั
้ บเข้ าเป็ นกรรมการ
ต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร แต่ให้ คณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการนันสิ
้ ้นสุดลง
4. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกลุม่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
มีความสามารถเข้ าถึงข้ อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังธุ
้ รกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรี ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ หน้ าที่
ในการจัดทารายงานรับรองความเป็ นอิสระของตนเมือ่ ได้ รับแต่งตัง้ และเปิ ดเผยข้ อมูลความเป็ นอิสระไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัทฯ กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด ดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
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2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั สาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯสังกัด
อยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั สาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั สาคัญกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
5. ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจและหน้ าที่จดั การบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และเรื่ องที่
กฎหมายกาหนด ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ค่านิยมร่ วมขององค์กร หรื อวัตถุประสงค์และหลักการของ
บริ ษัทฯ โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
3) พิจารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของบริ ษัทฯให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
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4) ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทฯไปปฏิบตั ิ และติดตามวัดผลการดาเนินงาน โดยกาหนดให้ มีการรายงาน
ผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทังให้
้ มีนโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงานของธุรกิจ โดยคานึงถึง
ความปลอดภัย และสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
5) กากับดูแลและพัฒนานโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิ รวมทัง้ อนุมตั ินโยบายดังกล่าว และทบทวนเป็ นประจา อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6) ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ คู่มือ
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังก
้ ากับดูแลให้ มีระบบควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทังป้
้ องกัน
การกระทาผิดกฎหมาย
7) ก ากับ ดูแ ล และสนับ สนุน การสร้ างนวัต กรรมและเทคโนโลยี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มูลค่า แก่ บ ริ ษั ท ฯ ควบคู่กับ การสร้ าง
คุณประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
8) จัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางในการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือ
หุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินการและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
10) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้
สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ ของตนเอง และกากับดูแลให้ บริ ษัทฯเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11) ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส กากับดูแลกระบวนการ และช่องทางในการรั บ และจัดการกับข้ อง
ร้ องเรี ยนของผู้ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจจะเป็ นปั ญหาให้ กบั คณะกรรมการได้ โดยตรง
12) คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดาเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ จัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่เป็ นภายในบริ ษัทฯ หรื อ การว่าจ้ างหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และ
กาหนดให้ มีการทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ พร้ อมทังให้
้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
13) ให้ มีการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง ให้ ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายและรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นประจาทุกไตรมาส บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ให้
ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
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14) พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย ตามที่ไ ด้ รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี รวมทัง้ พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นต่ า งๆ เกี่ ย วกับ
คณะกรรมการบริ ษัท และจัดการงานอันสาคัญของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
กับความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
15) คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจ ให้ แก่ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ ผู้บริ หาร ปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯที่ได้ กาหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรับปรุ ง
เปลีย่ นแปลงแก้ ไขการมอบอานาจหน้ าที่ดงั กล่าว
16) คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและจาหน่ายสินทรัพย์ การลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจน
การ เข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ภายใต้ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ รวมทังภายใต้
้
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
6. การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการ
บริ ษัททาหน้ าที่กาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับนโยบาย ส่วนฝ่ ายจัดการทาหน้ าที่ในการ
บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด เพราะฉะนัน้ ประธานกรรมการบริ ษัท จึงเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จดั การ
โดยทังสองต
้
าแหน่งจะผ่านการพิจารณาแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่เหมาะสมที่สดุ
ประธานกรรมการบริ ษัท ไม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ และไม่ มี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯเพื่อให้ แบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการกากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริ ษัทฯกับการบริ หารงาน
ได้ อย่างชัดเจน
สาหรับฝ่ ายจัดการได้ รับมอบหมายอานาจหน้ าที่ให้ ดาเนินงานภายใต้ นโยบายที่กาหนด รับผิดชอบผลการดาเนินงาน
โดยรวม ควบคุมค่าใช้ จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตหน้ าที่ ทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ิในแผนงานประจาปี ดาเนินการตามนโยบาย
ด้ านบุคคล แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อ ง
6.1 บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1) พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ร่ วมกับกรรมการผู้จดั การ และดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับ
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่าง
เหมาะสม
2) เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื่ น ด าเนิ น การแทน และก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่มีกรรมการที่มาจากฝ่ ายจัดการ
3) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่
เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่เพียงพอ เพื่อให้ กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริ หารจัดการและ
กากับดูกิจการ หรื อกากับให้ การเสนอชื่อเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุมได้ อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริ มให้ ใช้ ดลุ ย

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) 13

พินิจอย่างเป็ นอิสระและเชิญผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้ให้ ข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ อย่าง
เหมาะสม พร้ อมทังสรุ
้ ปมติที่ประชุมและสิง่ ที่จะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
5) เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ ตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนัง สือ
นัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
6) สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
7) กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัทฯ
9) กากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ ษัทแต่ละคน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.2 บทบาทหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัด การของบริ ษั ทฯ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ทาหน้ าที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุรกิ จ
ตามปกติของบริ ษัทฯ โดยบริ หารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท อย่างเคร่ งครัด ซื่อสัตย์
สุจริ ต และรักษาผลประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทาการใดที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อมีผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้ ง
กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยหน้ าที่และความรับผิดชอบประกอบด้ วย
1) จัดทาและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี /10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
2) จัดหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริ ษัทฯ ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องการ
3) บริ หารงานของบริ ษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
4) บริ หารงานของบริ ษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
5) จัดโครงสร้ างและบริ หารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ คาแนะนา
6) ปรับวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุนวิสยั ทัศน์พนั ธกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
7) นานโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ประกาศและ
บังคับใช้ ในองค์กรอย่างทัว่ ถึง และให้ มีการสอบทานกระบวนการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง
8) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9) มอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัท ได้ กาหนดไว้
10) จัดทาและเสนอรายงานการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการ
จัดทารายงานเรื่ องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทต้ องการ
11) เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
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7. อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆของบริ ษัท ฯตามขอบเขตหน้ าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการกาหนดทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
แผนงานหลักของนโยบายบริ หารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานของธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะกลาง
และระยะยาว การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และกากับดูแลรายจ่ายการลงทุนที่สาคัญ
รายการระหว่างกัน การเข้ าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่วมทุน ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรื อการ
เสนอความเห็นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควรมัน่ ใจได้ วา่ การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี ้
8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการกาหนดขึ ้นเป็ นตารางการประชุมล่วงหน้ าในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมการ
บริ ษัทสามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้ ประธานกรรมการเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะ
ปรึกษาหารื อกับกรรมการผู้จดั การ ประกอบกับการพิจารณาตามคาขอของกรรมการบริ ษัทที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สาคัญเป็ นวาระ
การพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการพิจารณาล่วงหน้ า เพื่อที่จะ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่างๆ โดยมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1) กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัท ต้ องมาประชุมอย่างน้ อย
2 ใน 3 จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2) บริ ษัทฯกาหนดให้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่างๆ อย่าง
พอเพียง และสามารถจัดเวลาการเข้ าร่วมประชุมได้
3) ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการจัดเรื่ องที่จะเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยมี
การปรึ กษาหารื อกับกรรมการผู้จดั การและพิจารณาคาขอของกรรมการบริ ษัท ที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สาคัญเป็ นวาระ
การพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
4) ประธานกรรมการบริ ษัท จัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอ สาหรับการนาเสนอเอกสาร และข้ อมูลของผู้บริ หาร และการ
พิจารณา สอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สาคัญของคณะกรรมการบริ ษัท
5) คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องอุทิศเวลาและทุม่ เทความสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้ อมที่จะเข้ าร่วมการประชุม
อย่างสม่าเสมอ โดยมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนครัง้ ที่จดั ประชุม
6) คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น เพื่อขอเอกสารและข้ อมูลคาปรึกษาและบริ การต่างๆ เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ จากผู้บริ หารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาภายนอกเมื่อจาเป็ น
เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครัง้
7) สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่ ว มประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่
เกี่ยวข้ อง
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8)

สนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และแจ้ งให้ กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้ วย
9) การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
ณ ขณะที่ทาการลง
มติในวาระนันๆ
้
10) กรรมการบริ ษัท ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้ องงดออกเสียงหรื อให้ ความ
คิดเห็นในวาระนันๆ
้
11) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องมี
ความชัดเจนเพื่อใช้ อ้างอิง
9. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
1) บริ ษัทฯได้ ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและทบทวนผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี โดยทาการประเมิน ด้ วยตนเอง (Self-Evaluation) ในรู ปแบบของการประเมินทัง้ คณะ เพื่อให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณา ผลงาน และปั ญหา เพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการทางานของ
คณะกรรมการ และผลการประเมิ น ของคณะกรรมการจะถูก น าไปใช้ ประกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
2) บริ ษัทฯได้ ใช้ แนวทางการประเมินตามรู ปแบบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญ อัน
ได้ แก่ โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริ หาร
3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ จะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ ขันตอนที
้
่ชดั เจน โดยคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ต้ องการทราบข้ อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณา
4) บริ ษั ท ฯอาจจะพิ จ ารณาการว่า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาภายนอกให้ ก าหนดแนวทางและเสนอประเด็ น ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและจะเปิ ดเผยผลการประเมินในรายงานประจาปี
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1) บริ ษัทฯได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ ในเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ กบั กรรมการ
บริ ษัท กรรมการเฉพาะเรื่ อง ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
2) คณะกรรมการควรดูแ ลให้ บุคลากรที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัดท าและเปิ ด เผยข้ อมูลมีค วามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่
เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบและมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายรวมถึง ผู้บริ หารสูงสุดสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
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3) บริ ษัทฯได้ จดั ทาเอกสารปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานรวมถึง การจัด
ปฐมนิเทศแนะนาลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่ด้วยโดยกรรมการ
บริ ษัท ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
4) บริ ษัทฯมีการพัฒนาผู้บริ หารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการหมุนเวียนตาแหน่งภายในองค์กร รวมทัง้
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับการสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ โดยจัดให้ มีการประเมินศักยภาพผู้บริ หารระดับสูง
5) บริ ษัทฯจัดให้ มีระบบพี่เลี ้ยง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานระดับผู้บริ หารอาวุโส หรื อ
ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริ ษัทฯจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้ รับการสรรหาและคัดเลือกจากภายนอก หรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ หรื อผู้บริ หารระดับอาวุโสที่มีความ
พร้ อม เข้ าสูก่ ระบวนการสรรหา
การเตรียมความพร้ อมสาหรับการเป็ นกรรมการบริษัท
ในกรณีที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
บริ ษัทฯได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิโดยการรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายในเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกับกรรมการ มีการจัดส่งข้ อมูลสาคัญและจาเป็ นในการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับบริ ษัทฯ เช่น หนังสือบริ คนธ์ สนธิและข้ อบังคับ คู่มือกรรมการบริ ษัท คู่มือกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียน สรุปผลการดาเนินงาน เป็ นต้ น เพื่อให้ มีข้อมูลอ้ างอิงและสามารถสืบค้ นได้ เบื ้องต้ น นอกจากนี ้จัดให้ มีการพบปะหารื อ
กับประธานกรรมการ กรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการหรื อผู้อานวยการฝ่ ายต่างๆเพื่อรับทราบและสอบถามข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
11. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ อง และเสนอ
เรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ โดยจัดให้ มีกฎบัตรสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกาหนดหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ และได้ เปิ ดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
11.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ทังรายไตร
้
มาสและประจาปี
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรื อเลิกจ้ างบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริ มาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
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- ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบ
รายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
2) การควบคุมภายใน
- สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯมี ร ะบบการควบคุม ภายใน และระบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ประสิทธิผล และมีความโปร่ งใส รวมถึง อาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและ
เป็ นสิ่งสาคัญ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ยง
และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
- สอบทานพยานหลักฐาน ในกรณีที่เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
การเงิ น และ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ การฝ่ าฝื น กฎหมายและ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน
- สอบทานความถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม
ภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทฯมีกระบวนการในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สอดคล้ องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิ ผล เริ่ มตังแต่
้ การส่งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้ างระบบงานเชิ ง
ป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัท ฯมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
3) การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และกากับให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับงานตรวจสอบภายใน
และการให้ ข้อคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึง ให้ คาแนะนาในเรื่ องงบประมาณ อัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดทีมารับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในตามทีฝ่ายบริ หารนาเสนอ
- พิจารณาจัดหาที่ปรึ กษาภายนอกหรื อผู้เ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ คาแนะนา ปรึ กษาหรื อให้ ความเห็นได้ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ฎบัต รหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบัต รนี ้ เป็ นประจ าทุ ก ปี โดยเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข (ถ้ ามี)
- อนุมตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อให้ แผนการตรวจสอบสอดคล้ องกับประเภทและระดับ
ความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
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- สอบทานรายงานและพิจารณาร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
4) การกากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- กากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการต่างๆมีการกาหนดอย่างเหมาะสมและมีการนาไปปฏิบตั ิอย่างครบถ้ วน
และมีประสิทธิภาพ
- กากับดูแลให้ มีกระบวนการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน ในกรณีที่พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆมี
ข้ อ สงสัย หรื อ พบเห็ น การกระท าอัน ควรสงสัย ว่า มี ก ารฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ
จรรยาบรรณ หรื อนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสว่าบริ ษัทมีกระบวนการสอบสวน
ที่เป็ นอิสระ และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม รวมถึงการสอบทานและสรุ ปผลการตรวจสอบทุจริ ต เพื่อ
กาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
5) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ
และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมายอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
- พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมีค วามขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
6) หน้ าที่อื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชี พอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้การดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อกาหนดของบริ ษัทฯ
- จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบ ต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อร่ วมชีแ้ จง
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ
- ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.2) คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี
1. การปฏิบัติงานด้ านการสรรหา
1.1) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ และร่วมกับกรรมการ
ผู้จดั การพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้บริ หารระดับสูง
1.2) พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้ มีความ
เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
1.3) พิจารณาและกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยคานึงถึงความหลากหลาย
ทางด้ านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และการอุทิศเวลา
1.4) พิจารณาสรรหาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร
ระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแต่งตังตามความเหมาะสม
้
หรื อเมื่อมีตาแหน่งว่างลง
1.5) พิจารณาแผนการพัฒนาฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท ฯ ให้ แก่
กรรมการบริ ษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
1.6) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง พร้ อมทังรายชื
้
่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้ รับการพิจารณา
สืบทอดตาแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.7) ปฏิบตั ิการอื่นใดอันเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
2. การปฏิบัติงานด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
2.1) การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตวั เงิน สาหรับคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิและประเมิน โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะนาผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดค่ าตอบแทน
ของกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการประเมิน แผนธุรกิจและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯโดยรวม เพื่อสามารถจู งใจ และเป็ นการดารงไว้ ซึ่งกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และมีศกั ยภาพ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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2.2) การพิจารณาค่าตอบแทนสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
1) พิจารณาและทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสาหรับผู้บริ หารระดับสูง เป็ นประจาทุกปี
แล้ วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) ทบทวนหลัก เกณฑ์ แ ละปั จ จัย ในการประเมิ น ผลงานสาหรั บ ทัง้ องค์ ก ร รวมทัง้ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง เป็ นประจาทุกปี แล้ วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
3) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจาทุกปี สื่อสารผลการพิจารณา
รวมทั ง้ ประเด็ น เพื่ อ การพั ฒ นาให้ ผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง ได้ ทราบ และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้บริ หารระดับสูง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เป็ น
เงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสันและระยะยาว
้
และผลประเมินการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง
และนาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. การปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.1) ดูแ ลการจัด ท านโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการ
ต่ อ ต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น (Anti-Corruption Policy) ที่ เ หมาะสมกั บ บริ ษั ท ฯ ภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของหน่วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแล ได้ แก่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
3.2) กาหนดให้ มีการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น
(Anti-Corruption Policy) เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องและเป็ นมาตรฐาน
3.3) กากับ ดูแล และให้ คาแนะนาแก่กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (AntiCorruption Policy) เพื่อให้ มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้ เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และพนักงานของบริ ษัทฯ
3.4) พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่าเสมออย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อให้ นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) และสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.5) จัดทารายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีประจาปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อม
ทังน
้ าเสนอความเห็น และข้ อเสนอแนะเพื่อแก้ ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
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3.6) เสนอแนะข้ อกาหนด และแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
และข้ อพึงปฏิบตั ิของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ
3.7) แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ ตามความจาเป็ น
3.8) ปฏิบตั ิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
11.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านสภาพแวดล้ อมและการตลาด ความ
เสี่ยงด้ านการผลิตและจาหน่าย ความเสี่ยงด้ านราคาวัตถุดิบในการผลิต ความเสี่ยงด้ านตลาดแรงงาน และความ
เสีย่ งที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทความเสีย่ งเรื่ องการลงทุน โดยรวมถึงการกลัน่ กรองการลงทุน และความเสีย่ ง
ด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น
2) ก าหนดและทบทวนปรั บ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร รวมทัง้ กฎบัต รคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง ให้ สอดคล้ องกับกรอบการบริ หารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ มีประสิทธิ ผลและมีความ
เพียงพอ สอดคล้ องตามสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
3) กาหนดกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท ตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ของบริ ษัท โดยรวมให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4) สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงในทุกระดับทัว่ ทังองค์
้ กร รวมทัง้ เครื่ องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแ ละมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริ มวัฒนธรรมบริ หารความเสีย่ ง
5) กากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานบริ หารความเสี่ยงที่สาคัญ พร้ อมทังให้
้ คาแนะนาเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจบริ ษัท ฯ และสามารถบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งต่างๆ ให้ ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสีย่ งองค์กร
6) รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอในสิง่ ที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่กาหนด
7) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
12. การกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดั การให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ใน
ระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการผู้จัด การ รวมทัง้ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และ ผลประโยชน์ ที่ ส ร้ างให้ กั บ ผู้ถื อ หุ้ น ทัง้ นี ้
คณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นเป็ นพิเศษจะได้ รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับ
ระดับ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ มอบหมายนัน้ ผู้ที่ เ ป็ น ประธานอาจได้ รั บ ค่า ตอบแทนเพิ่ ม จากที่ ก รรมการได้ รั บ โดยทุ ก ปี
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดทารายงานเกี่ยวกับนโยบายด้ านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์
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ของนโยบาย โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี และงบการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯจะนาเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
13. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
การสรรหากรรมการอิสระ
ส าหรั บ การสรรหากรรมการอิ ส ระมี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ ก คื อ กรรมการอิ ส ระ 1 ท่ า น เป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและเป็ นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้ านบัญชี หรื อเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา จากนันจึ
้ งนาเสนอขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่ งตัง้ กรรมการ และกรรมการอิสระ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเท่าจานวนกรรมการบริ ษัททีจ่ ะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การถอดถอนและการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการบริษัท
1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
บริ ษัทในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการบริ ษัทจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับ
จานวน 1 ใน 3 และกรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
2) นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรื อ กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
3) กรรมการบริ ษัทคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท ฯ โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
4) ในการลงมติให้ กรรมการบริ ษัทคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือก
บุค คลซึ่ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่า ด้ ว ย
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไปเว้ นแต่วาระ
ของกรรมการบริ ษัทผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทที่ตนเข้ ามาแทน
14. ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทจะได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยกาหนดให้ มีคณ
ุ สมบัติการศึกษาให้ มีความรู้ด้าน
บัญชี การเงิน หรื อด้ านกฎหมาย มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และจะต้ องมี
ประสบการณ์ ในการเป็ นผู้บริ หาร รวมทัง้ มีประสบการณ์ ในด้ านธุรกิ จของบริ ษัท ฯไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี ้
1) ทาหน้ าที่ประสานงานเพื่อให้ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับของบริ ษั ทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
2) ดูแลเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังหน่
้ วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3) ให้ คาปรึ กษาเบื ้องต้ นแก่คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในส่วนที่จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ตามกฎระเบียบ และข้ อกาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนติดตามกฎระเบียบที่ประกาศใหม่ด้วย
4) จัดทาและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ
รายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย เป็ นต้ น
5) ดูแลกิ จกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ กรรมการสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
6) ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
เห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี ครัง้ ที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
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