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วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ของบริ ษัท คือ จุดมุ่งหมายในเส้ นทางการเติบโตขององค์กรของเราในอนาคต เรามีความหวังทีจะสร้ าง
องค์กรของเราให้ เป็ นองค์กรทีมีคุณลักษณะดังนี ! เป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากพลาสติกทีครบวงจรให้ กับลูกค้ า "The Hub of
plastic packaging solution"

พันธกิจของบริษัท
เรามีความเชือมันว่า “พันธกิจ” คือ เหตุผลทีทําให้ องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมันคงทังในปั
! จจุบนั และสามารถ
เติบโตอย่างยังยืนตามทิศทางทีเรามุง่ หวังไว้ ในอนาคตเราจึงมีพนั ธกิจทีจะต้ องดําเนินการ คือ
1. สนับสนุนรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้ เหมาะสมกับยุคสมัย (Re-Business Model)
2. พัฒนาโครงสร้ างการดําเนินงานขององค์กรเพือการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Re-Structuring)
3. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจ (Re-Culture)
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะเป็ นบริ ษัทชันนํ
! าของภูมิภาค สร้ างความน่าเชือถือให้ กบั ผู้ลงทุนและผู้ทีมีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อการ
ดําเนินธุรกิจ เพิมมูลค่าขององค์กรและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัทฯ ด้ วยการบริ หารจัดการธุรกิจตามหลักการ
กํ ากับดูแลกิ จการ เพือให้ สามารถบรรลุเป้าหมาย อันเป็ นคุณค่าพืน! ฐานขององค์กรชัน! นํา ดังนัน! บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพือเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี !
1. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคู่มือหลักการกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษั ท ฯ
ด้ วยความเชือมัน ศรัทธา และเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ไปปฏิบตั ิในการ
บริ หารจัดการธุรกิจทุกระดับ
3. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมันในความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่าง
เท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพือผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความสุจริ ต โปร่ งใสที
สามารถตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรั บปรุ งนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการของ
บริ ษัทฯ เพือให้ สอดคล้ อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ และความต้ องการของสังคมทีเปลียนแปลง
ไปและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ข้ อแนะนําเกี'ยวกับคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการ
1. ทําความเข้ าใจเนื !อหาสาระของคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการ
2. เรี ยนรู้เนื !อหาสาระทีเกียวข้ องกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของตน
3. ทบทวนความรู้ความเข้ าใจในเนื !อหาสาระของคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการอย่างสมําเสมอและต่อเนือง
4. ให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับบุคคลอืน กรณีทีต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีทีอาจเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ
5. เมือมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม ให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลทีบริ ษัทกําหนดให้ มีหน้ าทีรับผิดชอบเกียวกับ
การติดตามการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจหรื อจรรยาบรรณสําหรับผู้บริ หารและพนักงาน
6. แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลทีรับผิดชอบทราบเมือพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
7. ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ กับหน่วยงานหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย
8. ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ นผู้นําในการปฏิบตั ิตามหลักกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริ มสภาพแวดล้ อม ใน
การทํางานให้ พนักงานและบุคคลทีเกียวข้ องเข้ าใจว่าการปฏิบตั ิตามหลักกํากับดูแลกิจการเป็ นสิงทีถูกต้ อง และ
ต้ องปฏิบตั ิ
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนทีจะต้ องรับทราบ และปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและข้ อ กํ า หนดที มีอ ยู่ในคู่มื อ หลักการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ทฯ อี ก ทัง! ผู้บ ริ ห ารทุก ระดับ จะต้ อ งดูแล
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รับผิดชอบ และถือเป็ นเรื องสําคัญในการส่งเสริ มให้ พนักงานภายใต้ การบังคับบัญชามีความรู้ ความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตาม
คูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
บริ ษัทฯ จะไม่ดําเนินการใดๆ ทีผิดกฎหมาย หรื อขัดกับหลักการกํากับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
กระทําผิดหลักการกํากับดูแลกิจการตามทีกําหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากมีการกระทําทีเชือได้ ว่า
ทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื องให้ เจ้ าหน้ าทีรัฐดําเนินการต่อไป
หากพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ประสบปั ญหาในการตัดสินใจ หรื อปฏิบตั ิงานเกียวกับจรรยาบรรณธุรกิจทีมิได้ กําหนดไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ ตงคํ
ั ! าถามเกียวกับการกระทํานันกั
! บตนเองดังต่อไปนี !
1) การกระทํานันขั
! ดต่อกฎหมายหรื อไม่
2) การกระทํานันขั
! ดต่อนโยบาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ หรื อไม่
3) การกระทํานันส่
! งผลเสียต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างร้ ายแรงหรื อไม่
ทังนี
! ! หากพนักงานพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรื อ หลักการกํากับดูแลกิจการ ให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อกล่าวหาไปยัง
ประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชือผู้แจ้ งเบาะแส เพือคุ้มครองผลกระทบทีอาจ
เกิดขึ !นกับผู้แจ้ งขอร้ องเรี ยนหรื อข้ อกล่าวหาดังกล่าว(รายละเอียดตามมาตรการการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ ง
เบาะแส)
มาตรการการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
เพือให้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางรับแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดทีแสดงว่าผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสียงทีจะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ จากการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทฯ เกี ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ
รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทําทีขาดความระมัดระวังและขาดความ
รอบคอบ โดยการแจ้ งเบาะแสโดยตรงหรื อส่งจดหมายมาที
ประธานกรรมการบริษัท
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
เลขที 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส ชัน! 32 เอ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
Email: board-thip@thantawan.com
เบอร์ โทร 02-273 8333 ต่ อ 3203
ทังนี
! ! บริ ษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบตามขันตอนและบั
!
นทึกการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชือผู้แจ้ ง
เบาะแส รวมทังดํ
! าเนินการจัดเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพือคุ้มครองผลกระทบทีอาจเกิดขึ !นกับผู้แจ้ งเบาะแส
ดังกล่าว
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หลักการกํากับดูแลกิจการ หมายถึง การจัดโครงสร้ าง และกลไกบริ หารจัดการภายในองค์กรเพือเชือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงานและผู้ถือหุ้นโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยรวม ซึงการจัดโครงสร้ าง
และกลไกการจัดการดังกล่าวจะต้ องสะท้ อนถึงหลักการสําคัญในหลักการกํากับดูแลกิจการดังนี !
- มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเพียงพอ
- ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกันด้ วยความเป็ นธรรม
- มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชี !แจงและอธิบายการตัดสินใจนันได้
!
- มีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่องค์กรในระยะยาว
- มีความโปร่งใสในการดําเนินงานทีสามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผ้ ทู ีเกียวข้ อง
บริ ษัทฯ กําหนดระบบการดําเนินงานและการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการข้ างต้ น
อันประกอบไปด้ วยสาระสําคัญ ดังนี M
หมวดที' 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
หลักการ
• ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริ ษัทฯ ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการ
!
• ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิร่วมในการตัดสินใจเกียวกับการเปลียนแปลงทีสําคัญของบริ ษัทฯ
• ผู้ถือหุ้นควรได้ รับเอกสาร และรายละเอียดในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเวลาอันควร
• ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุมแทนตน
• บริ ษัทควรส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น และไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิเพือกํากับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี !
1) บริ ษัทฯ ได้ สง่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที วัน เวลา ประชุมให้ ชดั เจนพร้ อมรายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุม ข้ อมูลสําคัญทีจําเป็ นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง! ทีผ่านมา
รายงานประจําปี หนังสือมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ ชดั เจน ทังนี
! ! บริ ษัทฯ ควรจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ า อย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารเพือการ
ตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และเตรี ยมการมอบฉันทะ ในกรณีทีไม่สะดวกเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเอง
2) ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ส ถานที จัด การประชุม ที มี ข นาดเพี ย งพอรองรั บ จํ า นวนผู้ถื อ หุ้น อยู่ใ น
กรุงเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้ เคียง มีการรักษาความปลอดภัยและพร้ อมรับมือกับเหตุฉกุ เฉิน
3) บริ ษัทฯ ได้ ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ทงฉบั
ั ! บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 3 วัน เพือเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
สําหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นเตรี ยมตัวมาร่วมประชุม
4) บริ ษัทฯ ไม่กระทําการใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการจํากัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสทิ ธิ
เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิ ซักถามข้ อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อทีประชุมตาม
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ระเบียบวาระการประชุมและเรื องทีเสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานทีประชุมควรจัดสรรเวลา
ให้ อย่างเหมาะสม และส่งเสริ มให้ มีการแสดงความเห็นและซักถามในทีประชุม
5) บริ ษัทฯ กําหนดให้ การลงมติเลือกตังกรรมการ
!
โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลหรื อทังคณะ
!
แต่
ไม่สามารถแยกจํานวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได้ การลงมติต้องเลือกใช้ วิธีการและอุปกรณ์ ออกเสียงทีโปร่ งใส
สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลงมติได้ รวดเร็ วและผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่าง
ทันท่วงที
6) บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม
ตามข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ บัน ทึ ก รายละเอี ย ดการประชุ ม อย่ า งครบถ้ วนเหมาะสม
ประกอบด้ วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด
พร้ อมทังเผยแพร่
!
วีดิทศั น์การประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริ ษัทฯ
7) กรรมการบริ ษัทฯ ทุกคนรวมทังคณะกรรมการเฉพาะเรื
!
อง และเลขานุการบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง!
หากไม่ติดภารกิจสําคัญ เพือตอบข้ อซักถามและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารระดับสูงทุกคนควรเข้ าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้นเพือตอบข้ อซักถามเช่นกัน
หมวดที' 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
หลักการ
• ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
! ้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
• บริ ษัทฯ ควรกํากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ! !นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแล เพือปกป้องสิทธิ ขนพื
ั ! !นฐานของผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม สร้ างความมันใจในการลงทุนกับบริ ษัทฯ ดังนี !
1) บริ ษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้ อมูล
หรื อเอกสารเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษสําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เอกสารทีส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ต้ อง
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับเอกสารและคําแนะนําในการ
มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะทีถูกต้ องตามกฎหมายยืนหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการในทีประชุมแล้ วย่อมมีสิทธิ เข้ า
ร่ วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มา
ประชุมและ ลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับประวัติและข้ อมูลการทํางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านทีครบถ้ วน
เหมาะสมในการพิจารณา
3) คณะกรรมการบริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นข้ างน้ อยใช้ สทิ ธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิมเติม หรื อเสนอชือบุคคล
เพือแต่งตังเป็
! นกรรมการ อย่างน้ อย 90 วันก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
! !การขอเพิมวาระการประชุมหรื อเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการต้ องเป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
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หมวดที' 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หลักการ
• ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียควรได้ รับการดูแลจากบริ ษัทฯ ตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
• บริ ษัทฯ ควรพิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการสร้ าง
ความมังคัง ความมันคงทางการเงิน และความยังยืนของกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ มีการดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียตามกฎหมายหรื อ
ข้ อตกลงทีมีกบั บริ ษัทฯ และมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ทีสําคัญดังนี !
ผู้ถอื หุ้น : บริ ษัทฯ มุง่ มันทีจะดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อย เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทังเปิ
! ดเผยข้ อมูลอย่างสมําเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
ลูกค้ า : บริ ษัทฯ มุง่ มันทีจะผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ปฏิบตั ิด้านการตลาดด้ วยความเป็ นธรรมรับผิดชอบต่อ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริงจังและสมําเสมอ
พร้ อมทังมี
! หน่วยงานทีทําหน้ าทีรับเรื องร้ องเรี ยนของลูกค้ าเพือดําเนินการแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ลกู ค้ าโดยเร็ว
คู่แข่ ง: บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ า โดยสุจริ ตและเป็ นธรรม โดยใช้ หลักคูแ่ ข่งเชิง
พันธมิตร อันเป็ นการส่งเสริ มซึงกันและกันในกรอบทีไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
คู่ค้า/เจ้ าหนี M : บริ ษัทฯ จะไม่ดาํ เนินการทีทุจริตในการค้ ากับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ! มีขนตอนปฏิ
ั!
บตั ิงานการคัดเลือกคูค่ ้ าอย่างเป็ น
ระบบและมุง่ มันทีจะปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีมีตอ่ เจ้ าหนี !อย่างเคร่งครัด ทังเรื
! องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชําระคืน
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คํ !าประกัน และเรื องอืนใดทีได้ ทําข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ! เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
พนักงาน: บริ ษัทฯ คํานึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตรงตาม
ข้ อกฎหมายกําหนด ตลอดจนการสร้ างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้ วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ น
ธรรมในด้ านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้ าวหน้ าในอาชีพ ตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง รวมทัง!
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของชุมชน
ชุมชน สังคม หน่ วยงานราชการและองค์ กรที'เกี'ยวข้ อง : บริ ษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม พร้ อมกับส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมของชุมชน เพือดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ เกิด
ประโยชน์
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หมวดที' 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
• คณะกรรมการควรดูแลให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
! อมูลทางการเงินและข้ อมูลทีมิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนทันเวลา โปร่ งใสผ่านช่องทางทีเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายมีความเท่าเทียมกันและมีความ
น่าเชือถือ
• คณะกรรมการควรจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานสือสารกับบุคคลภายนอกเพือสือสารกับผู้ลงทุน เช่น ผู้ลงทุน
สถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นและองค์กรอืนทีเกียวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญ ถูกต้ อง แม่นยําเพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชีว! ัดความโปร่ งใสในการดําเนินการตัวหนึงซึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความเชื อมันแก่
นักลงทุนถึงความซือสัตย์สจุ ริ ตในการดําเนินงาน และเป็ นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินการ บริ ษัทฯ จึงกําหนดแนว
ปฏิบตั ิเพือกํากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสดังนี !
1) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้ที คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย มี ห น้ า ที ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทัง! ที เป็ น
สารสนเทศทางการเงินและทีไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียของบริ ษัทฯ ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามทีกําหนดโดยกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
บริ ษัท
ฯ มีการจัดทําและปรับปรุ งข้ อมูลบนเว็บไซต์ให้ มีความครบถ้ วนอย่างสมําเสมอ รวดเร็ ว ทันสถานการณ์เพือให้ แน่ใจ
ว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิมเติม และติดต่อกับหน่วยงานทีรับผิดชอบต่อการให้ ข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
2) ระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ ได้ รับการจัดทําขึ !นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้ องและโปร่งใสด้ วยภาษาทีกระชับ
เข้ าใจง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญ และจําเป็ นอย่างสมําเสมอไม่วา่ จะก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสียต่อบริ ษัทฯ
3) จัดให้ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทําหน้ าทีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานและผลงานของบริ ษัทฯ ทีเป็ น
ประโยชน์ให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้เกียวข้ อง และสาธารณชนทัวไป อย่างสมําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
ขจัดความเข้ าใจทีผิด รวมทัง! มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้ าทีเป็ นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน
เจ้ าหนี !นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการให้ ข้อมูล การดําเนินการ และการลงทุนของบริ ษัทฯ
ด้ วยช่องทางการติดต่อทีสะดวก รวดเร็ ว และเข้ าถึงได้ ง่าย
4) คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี พร้ อมทังรายงานประจํ
!
าปี ของคณะกรรมการเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือ
พิจารณาอนุมตั ิ
5) คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดทํารายงานการประเมินสถานะ และแนวโน้ มของบริ ษัทฯ โดยสรุ ปทีเข้ าใจได้ ง่าย รายงาน
อธิ บายถึงความรั บผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิ นโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานทางการบริ หารทีจําเป็ นเพือการวิเคราะห์ในรู ปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการ
ตรวจสอบรายงานการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ และ/หรื อ กรรมการเฉพาะเรื อง โดยเปรี ยบเทียบกับจํานวนครัง!
ของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการเฉพาะเรื องในแต่ละปี ไว้ ในรายงานประจําปี
6) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการรายงานการเปลียนแปลงการถื อหลักทรั พย์ของกรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที' 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
หลักการ
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าทีต่อผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี แ นวปฏิ บัติ ใ นการกํ า กับ ดูแ ลความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ ง
ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความเชียวชาญและประสบการณ์ทีสามารถเอื !อประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี มีความทุม่ เท
และให้ เวลาอย่างเต็มทีในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังจากผู
!
้ ถือหุ้นมาเป็ นผู้
กํากับแนวทางดําเนินการของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้แต่งตังฝ่! ายบริ หารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ และแต่งตัง!
คณะกรรมการเฉพาะเรื องเพือรั บผิดชอบเฉพาะเรื องทีได้ รับมอบหมาย ผู้ถือหุ้นแต่งตัง! ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ รวมทัง!
แต่งตังเลขานุ
!
การบริ ษัทฯ รับผิดชอบการดําเนินการประชุมและการปฏิบตั ิตามกฎหมายสาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบตั ิในการ
กํากับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี !
1) องค์ ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
1.1) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด
1.2) มีจํานวนอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึงปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจํานวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้
!
องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
หรื อไม่ก็ได้ และต้ องมีอายุไม่เกิน 75 ปี บริ บรู ณ์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง l ปี และกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ง
อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
1.3) มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
!
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนและจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตาม
ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
1.4) กรรมการบริ ษัทฯ ต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้ วยทักษะทางด้ านอุตสาหกรรม ด้ านบัญชีการเงิน
ด้ านธุรกิจ ด้ านการจัดการ ด้ านการตลาดระหว่างประเทศ ด้ านกลยุทธ์ ด้ านการบริ หารวิกฤติ ด้ านกฎหมาย และ
ด้ านการกํากับดูแลกิจการ โดยประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ในธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 คนด้ านกฎหมายอย่าง
น้ อย 1 คน และด้ านบัญชีการเงินอย่างน้ อย 1 คน
1.5) การแต่งตังกรรมการต้
!
องเป็ นไปตามวาระทีกําหนดไว้ โดยเจาะจง มีความโปร่ งใสชัดเจน และต้ องมีประวัติของ
บุคคลนัน! โดยมีรายละเอียดทีเพียงพอ เพือประโยชน์ในการตัดสินใจของทีประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องเปิ ดเผยประวัติ
ของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทัวกัน
1.6) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้ าทีระหว่างกรรมการการบริ ษัท กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ออกจากกันอย่างชัดเ
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2) คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการแต่งตังกรรมการชุ
!
ดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสียง
สําหรับการดําเนินการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังการกํ
!
ากับดูแลกิจการทีดี จะดําเนิน โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ซึ งกรรมการชุ ด ย่ อ ยที แต่ ง ตัง! ช่ ว ยจะศึ ก ษาและพิ จ ารณากลันกรองงานที สํ า คัญ และเพื อให้ การปฏิ บัติ ห น้ าที ของ
คณะกรรมการบริ ษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้ างความเชือมันแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย คณะกรรมการชุด
ย่อย ประกอบด้ วย
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ทีมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีมีหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้ อ งมี คุณ สมบัติเ กี ยวกับความเป็ นอิ ส ระตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้ าทีตรวจสอบกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบทางบัญชี การ
พิจารณาข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริ หารความเสียงซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระด้ วยซึงจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. กําหนด และจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3
ปี และจะดํารงตําแหน่งต่อเนืองได้ ไม่เกิน 9 ปี โดยมีคณ
ุ สมบัติเบื !องต้ นดังนี !
1) ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
!
ษัทฯ
2) เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจําจากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม และบริ ษัททีเกียวข้ อง
3) เป็ นผู้ทีได้ รับความเชือถือและเป็ นทียอมรับโดยทัวไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2) คณะกรรมการบริ หารความเสี'ยง ประกอบด้ วย กรรมการทีมาจากบุคคลภายนอก และ/หรื อกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ ผู้บริ หารจากฝ่ ายต่างๆทีเกียวข้ อง ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบทบาทหน้ าทีเพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทฯมีการบริ หารความ
เสียงในทุกๆ กิจกรรมหลักและมีการพิจารณาความเสียงทีเกียวข้ องกันและเชีอมโยงกันได้ อย่างครบถ้ วน
คณะกรรมการบริ หารความเสียงมีคณ
ุ สมบัติเบื !องต้ นดังนี !
1) ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
!
ษัทฯ
2) เป็ นกรรมการทีมาจากบุคคลภายนอก และ/หรื อมาจากกรรมการบริ ษัท และ/หรื อมาจากผู้บริ หารจากฝ่ ายต่างๆ
3) เป็ นผู้ทีได้ รับความเชือถือและเป็ นทียอมรับโดยทัวไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบัติทีสําคัญอืนๆ เป็ นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามที ตลท. และ ก.ล.ต. กําหนด และกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสียง สามารถดาวน์โหลดข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์
บริ ษัท ฯ ที www.thantawan.com ภายใต้ หวั ข้ อการกํากับดูแลกิจการ
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3) กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มี
ความสามารถเข้ าถึงข้ อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริ ษัทฯ รวมทังธุ
! รกิจอืนอย่างเพียงพอ เพือทีจะแสดงความคิดเห็นอย่าง
เสรี ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างสมําเสมอรวมทัง! มีหน้ าที
ในการจัดทํารายงานรับรองความเป็ นอิสระของตนเมือได้ รับการแต่งตังและเปิ
!
ดเผยข้ อมูลความเป็ นอิสระในรายงานประจําปี
ของบริ ษัทฯ กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด กล่าวคือ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
!
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
! ! ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระ ราย
นันๆ
! ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
! ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
! เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถื อ หุ้น ที มี นัย หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุมของผู้ที มี ค วามสัมพัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษัท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการเงิน
ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
! วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
! !นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ น
ผู้เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนทีมีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรั บเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
!
ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
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อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เพือเป็ นการส่งเสริ มให้ กรรมการอิสระ
ได้ มีโอกาสประชุมปรึ กษาหารื อระหว่างกันเองอย่างเป็ นอิสระ สําหรับการเสนอแนะความคิดเห็น และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการทีดี บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดให้ มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง! โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วมประชุม และต้ องรายงานผลการประชุมเสนอต่อกรรมการผู้จดั การ
สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระจะดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งเนืองได้ ไม่เกิน 9 ปี
4) ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
4.1) การแยกตําแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ประธานคณะกรรมการเป็ นคนละคนกับกรรมการผู้จดั การ ตลอดจนมีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าทีไว้
อย่างชัดเจน การอนุมตั ิและการดําเนินการต่างๆ เป็ นไปตาม ระเบียบอํานาจอนุมตั ิและการดําเนินการ ทีผ่านการพิจาณา
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
! !เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ ายบริ หารได้
อย่างอิสระ
4.2) การถ่วงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีองค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเหมาะสมและมีการแยกบทบาทหน้ าทีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารทีชัดเจน
5) อํานาจหน้ าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจและหน้ าทีในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน” ตามที
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพือ
ผลประโยชน์ สูง สุด ของผู้ถื อ หุ้น ดัง นัน! บริ ษั ท ฯ จึ ง กํ า หนดบทบาทหน้ า ที และหลัก ปฏิ บัติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เพือเป็ นแบบอย่างให้ พนักงานทุกระดับยึดมันเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และเพือสร้ างความเชือมันให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น และ
นักลงทุนทัวไป ดังนี !
5.1) ทบทวนและให้ ความเห็นชอบในการดําเนินงานใดๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
5.2) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื องทีสําคัญเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน ความเสียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทังกํ
! ากับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3) จัดให้ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว รวมทัง!
กําหนดให้ มีการทบทวนเป็ นประจํา อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง!
5.4) ส่งเสริ มให้ จดั ทําจรรยาบรรณธุรกิจ เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรม
ทีบริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิจ รวมทังติ
! ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
5.5) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึ !นระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของ
บริ ษัทฯ กําหนดแนวทางในการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพือประโยชน์ของบริ ษัทฯ และ
ผู้ถื อ หุ้น โดยรวมเป็ นสํ า คัญ โดยที ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ไม่ ค วรมี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ กํ า หนดขัน! ตอนการ
ดําเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
หลักการกํากับดูแลกิจการ
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5.6) จัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และ
นโยบาย รวมทังจั
! ดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานทีเป็ นภายในบริ ษัทหรื อการว่างจ้ างหน่วยงานภายนอกทีมีความเป็ น
อิสระ ในการปฏิบตั ิหน้ าที เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และกําหนดให้ มีการทบทวน
ระบบทีสําคัญอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง! พร้ อมทังให้
! เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
5.7) ให้ มีการกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสียง ให้ ครอบคลุมทังองค์
! กร โดยให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายและรายงานผลการบริ หารความเสียงต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสียงอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง! ให้ ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั!
5.8) แต่งตังเลขานุ
!
การบริ ษัท เพือทําหน้ าทีให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีคณะกรรมการจะต้ องทราบ
และปฏิบตั ิหน้ าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
!
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
รวมทัง! หน้ า ที และความรั บ ผิ ดชอบอื นๆ ตามหลักเกณฑ์ ที กํ าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ฯ
6) อํานาจหน้ าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื'อง
6.1) ขอบเขตหน้ าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1 รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ เพือให้ มนใจว่
ั ามีความถูกต้ องและเชือถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทัง!
รายไตรมาสและประจําปี
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
! คคลทีมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชือถื อ ความเพียงพอของทรั พยากร และปริ มาณงาน
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
! าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง!
- ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและให้ ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทังส่
! งเสริ มให้ มีการพัฒนา
ระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
2 การควบคุมภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสียงทีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิงสําคัญ
พร้ อมทังให้
! ข้อเสนอแนะเกียวกับการปรับปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสียง และรายงาน
ผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
- สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกียวกับการดําเนินการทีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อการฝ่ าฝื นกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
- สอบทานกระบวนการภายในเกียวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน
หลักการกํากับดูแลกิจการ

13

- สอบทานความถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศทีเกียวข้ องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม
ภายใน
3 การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และกํากับให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ คําแนะนําในเรื องงบประมาณ กําลังพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง! เลิกจ้ าง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และประเมินผลการปฏิบิตงานประจําปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้ าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- อนุมตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพือให้ แผนการตรวจสอบสอดคล้ องกับประเภทและระดับ
ความเสียงของบริ ษัทฯ
- สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกียวกับผลการตรวจสอบ
4 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้ วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมายอื
!
นๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท
- พิจารณารายการทีเกี ยวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
! !เพือให้ มนใจว่
ั
ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
5 หน้ าทีอืนๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเป็ นอิสระจากทีปรึ กษาทางวิชาชีพอืนใดเมือเห็นว่าจําเป็ นด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
! !การดําเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อกําหนดของบริ ษัท
- จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบ ต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพือร่ วมชี !แจง
เกียวกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ การแต่งตังผู
! ้ สอบบัญชี
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯเพืออนุมตั ิ
- ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2) ขอบเขตหน้ าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง
1 ) กําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงและการวางกรอบการบริ หารความเสียงโดยรวมของบริ ษัท ซึงครอบคลุม
ถึงความเสียงประเภทต่าง ๆ ทีสําคัญ เช่น ความเสียงด้ านการเงิน ความเสียงด้ านสภาพแวดล้ อมและการตลาด
ความเสียงด้ านการผลิตและจําหน่าย ความเสียงด้ านราคาวัตถุดิบในการผลิต ความเสียงด้ านตลาดแรงงาน
และความเสียงทีมีผลกระทบต่อชือเสียงของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
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2) กํ าหนดและทบทวนปรั บปรุ งนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสียงขององค์ กร รวมทัง! กฎบัตรคณะ
กรรมการบริ หารความเสียง ให้ สอดคล้ องกับกรอบการบริ หารความเสียงองค์กร เพือให้ มีประสิทธิผลและมีความ
เพียงพอ สอดคล้ องตามสภาวการณ์ทีเปลียนแปลง
3) กําหนดกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสียงโดยรวมของบริ ษัทฯ ตรวจติดตามและควบคุมความ
เสียงของบริ ษัทฯ โดยรวมให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
4) สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสียงในทุกระดับทัวทังองค์
! กร รวมทังเครื
! องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริ มวัฒนธรรมบริ หารความเสียง
5) กํากับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานบริ หารความเสียงทีสําคัญ พร้ อมทังให้
! คําแนะนําเพือให้ มนใจว่
ั ามี
การบริ หารจัดการความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจบริ ษัทฯ และสามารถบริ หาร
จัดการความเสียงต่าง ๆ ให้ ความเสียงอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสียงองค์กร
6) รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท อย่างสมําเสมอในสิงทีต้ องดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขเพือให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ทีกําหนด
7) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
6.3) ขอบเขตหน้ าที'และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ทําหน้ าทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริ ษัทฯ โดยบริ หารงานตามแผนและงบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซือสัตย์ สุจริ ต และ
รักษาผลประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทําการใดทีมีส่วนได้ เสียหรื อมีผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยหน้ าทีและความรับผิดชอบประกอบด้ วย
1) จัดทําและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี /10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
2) จัดหาข้ อมูลทีเกียวข้ องกับกิจกรรมของบริ ษัทฯ ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงข้ อมูลอืนทีคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ต้ องการ
3) บริ หารงานของบริ ษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิ
4) จัดโครงสร้ างและบริ หารจัดการองค์กรตามแนวทางทีคณะกรรมการบริ ษัทฯให้ คําแนะนํา
5) ปรับวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทฯ (POSITIVE) เพือสนับสนุนวิสยั ทัศน์พนั ธกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
6) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
7) มอบอํานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บุคคลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตทีเป็ นไป
ตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสังทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้
8) จัดทําและเสนอรายงานการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเรื องทีสําคัญอย่างสมําเสมอ
รวมถึงการจัดทํารายงานเรื องอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องการ
9) เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6.4) ขอบเขตหน้ าที'และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทจะได้ รักการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
!
ษัท โดยกําหนดให้ มีคุณสมบัติการศึกษาให้ มีความรู้ ด้ านบัญชี
การเงิน หรื อ ด้ านกฎหมาย มีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี กฎหมายทีเกียวข้ อง และจะต้ องมี
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ประสบการณ์ ในการเป็ นผู้บริ หาร รวมทัง! มีประสบการณ์ ในด้ านธุรกิจของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหน้ าทีและความ
รับผิดชอบ ดังนี !
1) ทําหน้ าทีประสานงานเพือให้ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการจัดประชุมผู้ถือของบริ ษัท ให้ เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายทีเกียวข้ อง เช่น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
2) ดูแลเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังหน่
! วยงานกํากับดูแลอืนทีเกียวข้ อง
3) ให้ คําปรึ กษาเบื !องต้ นแก่คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในส่วนทีจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตามกฎระเบียบ และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนติดตามกฎระเบียบทีประกาศใหม่ด้วย
4) จัดทําและเก็บเอกสารทีเกียวข้ อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น รายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ และรายงานการมีสว่ นทีได้ เสีย เป็ นต้ น
5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
6) ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท และทีประชุมผู้ถือหุ้น
7) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
7) การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืน
7.1) นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนของกรรมการ
1) บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการแต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืนได้ โดยเมือรวมบริ ษัทฯ
แล้ วต้ องไม่เกินจํานวน 5 บริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงบริ ษัทย่อยทีไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนของบริ ษัทจดทะเบียน (ถ้ ามี) ทังนี
! !
เพือให้ เกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที
2) กรรมการไม่ควรรับเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืนทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการ
7.2) นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนดํารงตําแหน่ง
8) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะมีการกําหนดขึ !นเป็ นการล่วงหน้ าในแต่ละปี เพือให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ า
ร่ วมประชุมได้ โดยประธานกรรมการเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึ กษาหารื อกับประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร ประกอบกับการพิจารณาตามคําขอของกรรมการทีจะบรรจุเรื องอืนทีสําคัญเป็ นวาระการพิจารณาในการ

หลักการกํากับดูแลกิจการ

16

ประชุมแต่ละครัง! โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการพิจารณาล่วงหน้ า เพือทีจะมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื องต่างๆ โดยมีข้อปฏิบตั ิดงั นี !
1) ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กํ าหนดให้ คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั ง! ทัง! นีก! รรมการ
บริ ษัทฯ ต้ องมาประชุมอย่างน้ อยกึงหนึงจึงจะเป็ นองค์ประชุม
2) บริ ษัทฯ ควรกําหนดให้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพือให้ กรรมการมีเวลาทีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื อง
ต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจัดเวลาการเข้ าร่วมประชุมได้
3) ประธานกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการจัดเรื องทีจะเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมี
การปรึ กษาหารื อกับกรรมการผู้จัดการและพิจารณาคําขอของกรรมการ ทีจะบรรจุเรื องอืนทีสําคัญเป็ นวาระ
การพิจารณาในการประชุมครัง! ต่อไป
4) ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ควรจัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอ สําหรับการนําเสนอเอกสาร และข้ อมูลของผู้บริ หาร
และการพิจารณา สอบถาม และอภิปรายในประเด็นทีสําคัญของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
5) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มทีและพร้ อมทีจะเข้ าร่ วม
การประชุมอย่างสมําเสมอ
6) คณะกรรมการสามารถเข้ าถึงสารสนเทศทีจําเป็ น เพือขอเอกสารและข้ อมูลคําปรึกษาและบริ การต่างๆ เกียวกับ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ จากผู้บริ หารระดับสูงและอาจขอความเห็นทีเป็ นอิสระจากทีปรึ กษาภายนอกเมือ
จําเป็ นเพือประกอบการประชุมในแต่ละครัง!
7) ผู้บริ หารระดับสูงควรเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที
เกียวข้ อง
8) กรรมการบริ ษัทฯ ทีอาจมีส่วนเกียวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้ องงดออกเสียงหรื อ
ให้ ความคิดเห็น ในวาระนันๆ
!
9) จํานวนครัง! ของการประชุมคณะกรรมการ ควรกําหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
10) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
จะต้ องมีความชัดเจนเพือใช้ อ้างอิง
9) การแต่ งตังM และการพ้ นจากตําแหน่ งของกรรมการบริษัทฯ
9.1) การแต่ งตังM กรรมการ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
!
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี !
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั!
1) เลือกตังบุ
! คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
! นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตัง! ในครั ง! นัน! ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตัง! ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี !ขาด
หลักการกํากับดูแลกิจการ
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ตังแต่
! ปี 2555 เป็ นต้ นมา คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเห็นชอบให้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชือผู้ทรงคุณวุฒิ
เพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
! นกรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
ของบริ ษัทฯ
9.2) การถอดถอนและการพ้ นจากตําแหน่ งกรรมการ
1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง! ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน r ใน l ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนัน! ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับจํานวน r ใน l
และกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
2) นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และ/หรื อ กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก หรื อศาลมีคําสังให้ ออก
3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัทฯ โดยการลาออกนันจะมี
! ผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไป
ถึงบริ ษัทฯ ทังนี
! ! กรรมการซึงลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
4) ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดย
ผู้ถือหุ้น ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5) ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั!
อ
น้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่
ของกรรมการทีตนเข้ ามาแทน
10) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) บริ ษัทฯ ได้ ทําการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกปี โดยจัดทําการประเมินในรู ปแบบของการประเมิน
ทังคณะ
!
เพือให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพือปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
2) บริ ษัทฯ ได้ ใช้ แนวทางการประเมินตามรู ปแบบของตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทย ซึงครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญ
อัน ได้ แ ก่ โครงสร้ างและคุณ สมบัติ ข องคณะกรรมการ บทบาทหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้ าทีของกรรมการ ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ
กรรมการและพัฒนาผู้บริ หาร
3) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ทีชัดเจน ขันตอน
!
ร่ วมกัน
และจะนําไปเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
4) บริ ษัทฯ อาจจะพิจารณาการว่าจ้ างทีปรึ กษาภายนอกให้ กําหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และจะเปิ ดเผยผลการประเมินในรายงานประจําปี
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11) ค่ าตอบแทนของกรรมการ
1) บริ ษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้ อยู่ในระดับทีสามารถจูงใจ และอยู่ในระดับทีเทียบเคียงกับ
บริ ษัททีอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชือมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการรวมทัง!
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้กําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว เพือนําเสนอ ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
2) คณะกรรมการทีได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าทีและความรั บผิดชอบเพิมขึน! เป็ นพิเศษจะได้ รับค่าตอบแทนเพิม และ
เชือมโยงกับระดับความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายนันผู
! ้ ทีเป็ นประธานอาจได้ รับค่าตอบแทนเพิมจากทีกรรมการ
ได้ รับ
3) คณะกรรมการจัดทํารายงานเกียวกับนโยบายด้ านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์
ของนโยบายโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และงบการเงินของบริ ษัทฯ
12) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1) บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ ในเรื องหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ กับ
กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื อง ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัทฯ เป็ นต้ น เพือเป็ นการเสริ มสร้ างและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง
2) บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพือเป็ นข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานรวมถึง การ
จัดปฐมนิเทศแนะนําลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่ด้วยโดย
กรรมการบริ ษัทฯ ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
3) บริ ษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริ หารอย่างต่อเนืองเพือเตรี ยมความพร้ อมสําหรั บการหมุนเวียนตําแหน่งภายในองค์กร
รวมทังเตรี
! ยมความพร้ อมสําหรับการสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ โดยจัดให้ มีการประเมินศักยภาพผู้บริ หาร
ระดับสูง
4) บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบพีเลี !ยง (Mentoring Program) เพือพัฒนาความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานระดับผู้บริ หารอาวุโส
หรื อ ตํ า แหน่ง กรรมการผู้จัด การ เมื อถึ ง เวลาสรรหาผู้สืบ ทอดตํ า แหน่ง กรรมการผู้จัด การ บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิทีได้ รับการสรรหาและคัดเลือกจากภายนอก หรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ หรื อผู้บริ หาร
ระดับอาวุโสทีมีความพร้ อม เข้ าสูก่ ระบวนการสรรหา
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