นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

(ฉบับล่าสุ ด : ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2561)

บทนํา

การกํากับดูแลกิจการทีดี เป็ นแนวทางทีบริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เชือมันและนํามาใช้เป็ น
นโยบายสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ซึ งคณะกรรมการมีบทบาทสําคัญยิ งต่อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นผูก้ าํ หนด
นโยบายการบริ หารกิจการ รวมทังระบบการกํากับดูแล เพือให้ดาํ เนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีตามองค์ประกอบต่างๆ ทีได้กาํ หนดขึนนัน จะช่วยให้การดําเนิ นงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว้ บนแนวทางของการดําเนิ นธุ รกิจทียึดมันในความถูกต้องและโปร่ งใส รวมทัง
เป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทังองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสํานึ กในจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจซึ งแสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานการจัดการทีดี ทีเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและเติบโตอย่างมันคงและยังยืนแก่บริ ษทั ฯ ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิจและเป็ นทียอมรั บมากขึนทังในประเทศและระดับสากล อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อผูม้ ีผลประโยชน์ร่ วมกัน
(Stakeholders) ทุกฝ่ าย รวมทังสังคมและประเทศชาติสืบไป

(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)
ประธานกรรมการ

สารบัญ

1.
2.
3.
4.
5.

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1
4
5
5
7

1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยสิ ทธิขนพื
ั นฐานต่างๆ ทีผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ พึง
ได้รับมีดงั นี
 สิ ทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิ ทธิในการซื อ ขาย หรื อโอนหุ้น
บริ ษทั ฯ แต่งตังให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการดําเนินการเกียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
 สิ ทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่ งคําถามล่ วงหน้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับทีกฎหมายกําหนด จึ งมีนโยบายให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้น ในการเสนอวาระการประชุ มของผูถ้ ือ หุ ้ นเพือให้
คณะกรรมการพิ จ ารณาบรรจุ เ ป็ นวาระในการประชุ มผู ้ถื อหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งคํา ถามเกี ยวกับบริ ษ ัท ฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กํา หนด โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระทีต้องการนําเข้าที ประชุม หรื อคําถามที
ต้องการให้ตอบในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ นสุ ดรอบปี บัญชี และกําหนดสัดส่ วนของ
การถือหุน้ ในการเสนอวาระไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื องให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแสดง
รายละเอี ย ดขั นตอนการเสนอวาระการประชุ ม รวมทั งการเสนอคํา ถามล่ ว งหน้ า ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.samartcorp.com)
 สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืน
เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม รวมทังแสดงความคิดเห็น
และซักถามในทีประชุม เพือเป็ นการอํานวยความสะดวก และส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด วัน
เวลา และสถานทีในการประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ทังนี ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับสิ ทธิ
ต่างๆ ในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว ดังนี
ก่อนวันประชุม
ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้แจ้งกําหนดการพร้ อมวาระการประชุมให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรั พย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และได้เผยแพร่ ห นังสื อนัดประชุมพร้ อมเอกสาร
ประกอบไว้บ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่ วงหน้าก่ อนวัน ประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพือเปิ ดโอกาส ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดย
มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นนายทะเบียนหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ัดส่ ง
หนังสื อนัดประชุมในรู ปแบบเอกสารทีมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับทีปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7 วัน หรื อ 14 วันในบางกรณี ซึ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสื อนัดประชุมได้ระบุขอ้ เท็จจริ งและ
เหตุผล ความเห็ นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธี การในการเข้าร่ วมประชุม พร้ อมทังแนบเอกสาร
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ทีเกียวข้อง ทีมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น และประกาศหนังสื อนัดประชุม
ลงในหนังสื อพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ตามทีกฎหมาย
กําหนด
สําหรับนักลงทุนสถาบัน เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ จะพยายามติดต่อกับ
นักลงทุนสถาบัน เพือประสานงานการจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทังนี เพือความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีขนตอนในการประชุ
ั
มอย่างถูกต้อ งตามกฎหมาย และคํานึ งถึงความสะดวก สิ ทธิ และ
ความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก โดยการลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที และเทคโนโลยีที
เหมาะสมและเพียงพอเพืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชัวโมง
โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร รวมทังผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประชุมเพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามในทีประชุม โดยประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ น
ประธานทีประชุม จะแนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมประชุม และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนเริ มประชุม และดําเนิ นการประชุมเรี ยงตามวาระทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ ม
วาระอื นนอกเหนื อจากที ระบุไ ว้ในหนังสื อนัด ประชุ ม บริ ษทั ฯ จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรั บ ผูถ้ ื อหุ ้น ใช้ในการ
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสี ยงพร้อมทังเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ ทังเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยง คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นและซักถามทังในเรื องทีเกียวข้องกับวาระการประชุมและเรื องการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมทังได้
มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ มีการแจ้งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ ภายในวันทํา
การถัดไป โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทังทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ และจัดทํารายงาน
การประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุม คําชีแจงทีเป็ นสาระสําคัญ คําถาม คําตอบ
หรื อ ข้อคิ ดเห็ นโดยสรุ ป อย่างครบถ้วน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่ งตลาดหลักทรั พย์ฯ และหน่ วยงานที เกียวข้อ ง
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทังเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com) เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
 สิ ทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ รวมทังการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อ บังคับ ของบริ ษทั ฯ กํา หนดให้ใ นการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญประจํา ปี ทุ ก ครั ง ให้ก รรมการออกจาก
ตําแหน่งหนึงในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ ีต้อง
ออกตามวาระสามารถกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึงได้ ซึ งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี
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- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อเสี ยงหนึง
- ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมด
ั
เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
นอกจากการแต่งตังกรรมการแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นยังมีสิทธิ ในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
นอกจากนัน ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง บริ ษทั ฯ ยังได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการพิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทังนี บริ ษทั ฯ ได้แนบรายละเอียดเกียวกับกรรมการแต่
ละท่านทีเสนอเข้ารับการเลือกตัง พร้อมทังรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที
มีขอ้ มูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
 สิ ทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีวาระการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั ง พร้ อมทังแนบรายละเอียดเกียวกับผูส้ อบบัญชี ทีเสนอเข้ารั บ
การแต่งตัง รวมทังรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ทีมีขอ้ มูลเพียงพอทีผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้
 สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูล ข่ าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมําเสมอและทันเวลา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ และนํา
ข้อมูลทีสําคัญ รวมทังข่าวสารต่างๆ ทีเป็ นปัจจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com)
 สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่ งกําไร
บริ ษทั ฯ มีการจัดสรรกําไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปของเงินปันผล โดย บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อ
หุ ้นในอัตราไม่น้อ ยกว่ าร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ท ธิ ของบริ ษทั ฯ หลังหัก เงิ นสํา รองต่างๆ ทุ กประเภทตามที กําหนดไว้ใ น
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนอยู่กบั แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรทีเกิดจากการจําหน่ ายเงินลงทุน หรื อทรั พย์สินถาวร ทีเกิดขึนใน
บริ ษทั ฯ หรื อในบริ ษทั ย่อย ให้ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ว่าจะจ่ ายเงินปั นผลหรื อไม่
เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ใน
อนาคต
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อยให้ยดึ ถือและปฏิบตั ิตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
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2.

การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทังรายใหญ่และรายย่อย ตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม
และมีนโยบายถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน การรั บ
ส่ วนแบ่งกําไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริ หารงาน อย่างสมําเสมอและทันเวลา โดย
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นในการออกเสี ยงลงคะแนนแบบหนึ งหุ ้นต่อหนึ งเสี ยง และกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้น
ประสงค์จะแต่งตังบุคคลเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบทีผูถ้ ือหุน้ สามารถระบุ
คะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้ อมทังแนบรายละเอียดเกี ยวกับ
ชือและประวัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เพือเป็ นทางเลือกในการมอบฉั นทะของผูถ้ ือหุ ้น รวมทังระบุถึงเอกสาร
หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม นอกจากนันในการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ได้จัดให้
มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตังกรรมการ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นใน
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการประชุมเรี ยงตามวาระทีระบุในหนังสื อนัด
ประชุม โดยไม่ มีการเพิ มวาระการประชุ มนอกเหนื อ จากทีระบุไ ว้ในหนังสื อ นัด ประชุม หรื อแจกเอกสารเพิ มเติมในที
ประชุม ซึ งจะเป็ นการริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
การกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยการจํากัดจํานวนบุคคล
ทีจะทราบข้อมูล และนํา ระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพือป้ องกันการเข้าถึ งข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้กบั พนักงานระดับต่ างๆ ให้เหมาะสมกับความรั บผิดชอบ นอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้
พนักงานทุ ก คนรั บทราบและลงนามในบัน ทึก ข้อตกลงการไม่ เ ปิ ดเผยข้อ มู ลที เป็ นความลับ การไม่ กระทํา ผิ ดเกี ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้ อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และ
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ นําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ืนในทางมิชอบ
และหลีกเลียงหรื องดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้อมูลทีสําคัญทีมี
ผลต่อราคาหลักทรั พย์ข องบริ ษทั ฯ และได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบภาระหน้าทีในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และสัญญาซื อขายล่วงหน้า ทังของตนเอง คู่สมรส หรื อผูท้ ีอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของ
นิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมคู่สมรส หรื อผูท้ ีอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนัน
ต่อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ในกรณี ทีมี การเปลียนแปลงการถือ ครอง
หลักทรัพย์ และสัญญาซื อขายล่วงหน้า อันเนืองมาจากการซือ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีเกิดรายการ รวมทังบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการ
เปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องแจ้งให้หน่ วยงาน
เลขานุการบริ ษทั ฯ ทราบ เพืออํานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญา
ซือขายล่วงหน้า ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนัน บริ ษทั ฯ ยังกําหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรั พย์ และ
สัญญาซือขายล่วงหน้าของกรรมการและผูบ้ ริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครัง
ในกรณี ทีเกิดรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และ
ผูท้ ีเกียวข้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ
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แนวทางการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเกียวข้อง ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจ ารณาอนุ มัติทุก ครั งก่อ นทํารายการ โดยกรรมการผูม้ ีส่ วนได้เ สี ย จะไม่เ ข้าร่ วมพิจารณา
ในวาระทีเกียวกับการมีส่วนได้เสี ยของตน นอกจากนี บริ ษทั ฯ จะทําการเปิ ดเผยรายการทีบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษ ัทย่อยทํากับ
บุค คลทีอาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรั พย์ฯ กําหนด แสดงไว้ใ นรายงานประจํา ปี
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางเพือป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบตั ิ ซึ งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้า ทีติดตาม
ดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษ ทั ฯ
อย่างสมําเสมอและเคร่ งครัด

3.

บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ทีจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกําไร
ให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ งส่ งผลต่อความสําเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯ ได้ บริ ษทั ฯ จึ งได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี ตลอดจนสังคมและสิ งแวดล้อม โดยได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ
ทีครอบคลุมถึงสิ ทธิ และผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยพึงได้รับอย่างทัวถึง การจัดให้มีช่องทางสําหรั บให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สามารถส่ งความคิ ด เห็ น หรื อ ข้อ เสนอแนะ อัน เป็ นประโยชน์ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ มให้ก ับ บริ ษ ัท ฯ ได้ ซึ งได้แ สดง
รายละเอียดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ สําหรั บกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ และได้เผยแพร่
คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com)

4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทังข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัวไปทีสําคัญทีเกียวกับธุ รกิจ
และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ทีตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา อย่างทัวถึงและเท่าเทียมกัน
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินทีแท้จริ งของบริ ษทั ฯ รวมทังทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ีเกียวข้องได้รับทราบ
ผ่านช่อ งทางต่างๆ ได้แ ก่ ระบบสื ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ ของตลาดหลักทรั พย์ฯ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.samartcorp.com)
รายงานประจําปี การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ดูแลให้มีก ารปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อ บังคับ และระเบี ยบทีเกียวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล และความโปร่ งใสอย่า งเคร่ งครั ด ทังนี คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้ด าํ เนิ น การต่า งๆ เกียวกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล
ดังต่อไปนี
 การจั ด ให้ มี ช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ างหลากหลาย นอกเหนื อจากการรายงานผ่ านระบบข่ าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี
-

รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จัด ให้มีก ารจัด ทํา รายงานประจํา ปี ที มีข ้อ มู ล ถู กต้อ ง ครบถ้ว น เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที จะสะท้อนให้เห็นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ใน
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รอบปี ทีผ่านมา อาทิ โครงสร้ างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุ รกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน โครงสร้ าง
คณะกรรมการ รวมทังการปฏิบตั ิหน้าทีในรอบปี ทีผ่านมาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นต้น
-

เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่องทางทีสะดวก
รวดเร็ ว ผูถ้ ื อหุ ้น และผูท้ ีเกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมู ลได้ง่าย มีค วามเท่า เทีย มกันในการรั บทราบข้อมู ล และน่ าเชื อถื อ
ดั ง นั นคณะกรรมการจึ ง ได้ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ า งๆ เกี ยวกั บ บริ ษั ท ฯ ไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.samartcorp.com) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ มเติมจากทีได้เคยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี อาทิ นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ ข่าวทีบริ ษทั ฯ เผยแพร่ งบการเงินรวมทังรายงานประจําปี (Annual Report และแบบ 56-1)
ซึ งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็ นต้น
-

นักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษ ัทฯ ได้จัด ตังหน่ ว ยงานนักลงทุ นสั มพัน ธ์ (Investor Relations) เพือให้บ ริ ก ารข้อมู ล และข่ าวสาร
กิจ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษ ัทฯ กับ ผู ้ลงทุ น ผู ้ถือ หุ ้น นักวิ เ คราะห์ และประชาชนทั วไป ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เว็บ ไซต์
ของบริ ษ ัทฯ การทําโรดโชว์ (Road show) การประชุ มร่ ว มกับ นัก วิเ คราะห์ การประชุ มทางโทรศัพ ท์ เป็ นต้น ทังนี
ผู ้ ล งทุ น สามารถติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วได้ ที โทร.0-2502-6583 หรื อที www.samartcorp.com หรื อที อี เ มล์
Pongthep.V@samartcorp.com โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพือถือปฏิบตั ิ ดังนี
จรรยาบรรณของนักลงทุนสั มพันธ์
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
2. เปิ ดเผยข้อมูลทีจําเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเกียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นทีตัง
5. รักษาความลับของบริ ษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มทีและมีความเป็ นมืออาชีพ
7. หมันศึกษาหาความรู ้เพือพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
8. ปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบตั ิในการซือขายหุน้ ที
บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
นอกเหนื อ จากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าทีภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหน่ วยงานทีเกียวข้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังได้จัดให้มีก ารประชุ มแถลงข้อมูลผลการดํา เนิ นงานในแต่ ละไตรมาส ให้แก่ นักลงทุน นักวิ เคราะห์ และ
ประชาชนทัวไป โดยมีคณะกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุม เพือชีแจงและเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ซักถามข้อมูล
ต่างๆ
 การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่
- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
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- ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสู งเพียงพอทีจะรั กษากรรมการทีมี
คุณสมบัติตามทีต้องการไว้ได้ กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิ มขึนในคณะกรรมการชุดย่อย จะ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรอง
และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือ
อนุมตั ิ
ทังนี บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทังค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปี
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ฯ
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสุ ด
ในการจัดทํา รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีภายนอกทีมีความเป็ นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับและ
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพือเพิ มความเชือมันและความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดํารงรักษาไว้ซึงระบบควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิผล เพือให้มนใจได้
ั
ว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงไว้ซึงทรั พย์สิน และเพือให้ทราบจุ ดอ่อน เพือป้ องกันมิให้
เกิ ด การทุ จ ริ ตหรื อดํา เนิ น การที ผิ ด ปกติ อ ย่า งมี สาระสํา คัญ ในการนี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แ ต่ งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นผูด้ ูแลรั บผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังได้แสดงความเห็นเกียวกับเรื องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจําปี นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไว้ในรายงานประจําปี (Annual Report) ของบริ ษทั ฯ ด้วย

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรประกอบด้วยกรรมการทีมีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการ
ทํางานทีโปร่ งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทังต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ ที
เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้า น
กฎหมาย ด้านการกํากับดูแลกิจการ หรื ออืนๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอื น โดยมีก รรมการทีไม่ เป็ นผู ้บ ริ ห ารไม่น้อ ยกว่ ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมด ซึ งในจํานวน
ดังกล่า วมีก รรมการอิ ส ระ อย่า งน้อ ย 1 ใน 3 ของจํา นวนกรรมการทังหมด และต้องไม่น้อ ยกว่ า 3 คน ร่ ว มกับ
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กรรมการทีเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และส่ วนทีเหลือจะเป็ นกรรมการทีมาจากผูบ้ ริ หาร
ภายใน นอกจากนันกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถิ นทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
5.2

คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. มีคุ ณสมบัติที ไม่ ข ัดต่ อ พระราชบัญญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรื อ กฎหมายอืนที เกี ยวข้อ ง
ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. รวมทังข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2. เป็ นผูท้ ีไม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
3. มีภาวะผู ้นาํ วิสัย ทัศน์ และมีค วามเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื อประโยชน์สู งสุ ด ของบริ ษ ัทฯ และ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
4. เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. เป็ นผูม้ ีความซื อสัตย์สุจริ ต
6. เป็ นผูท้ ีสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทังนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือน
ประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํา นาจควบคุ มของบริ ษ ัท ฯ และไม่ เ ป็ นผู ้ถื อ หุ ้น ทีมี นัย ผู ้มีอ าํ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้น ส่ ว นของสํา นัก
งานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
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6.

7.
8.

9.
5.3

อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อ ที
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่า ว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ งเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที
ปรึ กษาทีรั บเงิ นเดือนประจํา หรื อ ถือหุ ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้น ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของ
บริ ษทั อืนซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

วาระการดํารงตําแหน่ ง

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอยู่
ในตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทังนี กรรมการอิสระ
สามารถดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่า ตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทําคุณประโยชน์ต่อ บริ ษทั ฯ เป็ นอย่างยิ งและการดํารง
ตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วย
5.4

ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
5.4.1 การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ดังนันเพือให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริ ษทั ฯ ได้แยกตําแหน่ งประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
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5.4.2 การถ่ วงดุลของกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด ซึ งในจํานวน
ดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทีมีความเป็ นอิสระ
อย่างแท้จริ งจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ หรื อความสัมพันธ์อื นใด โดยมีส่วนร่ วมในการ
กํากับดูแลกิจการด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
และเพือให้เ กิด ความสมดุล ในอํานาจการดําเนิ นงาน บริ ษทั ฯ ได้แ ยกตําแหน่ งประธานกรรมการบริ ษ ัทฯ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ
5.4.3 บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริหาร
บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทในการกํากับดู แลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและ
แนวทางทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อ แก่ผูห้ นึ งผูใ้ ด ไม่ ดาํ เนิ นการใดๆ ทีเป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับ ผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมทีดี ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื อสัตย์สุจ ริ ต ทังนี ให้รวมถึงการดูแลให้ก ารดํา เนิ น กิจการเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติ
คณะกรรมการ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ฯ และ ก.ล.ต.
โดยครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังนี
1. ปฏิ บ ัติห น้า ที ด้ว ยความรั บผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื อสั ตย์สุ จริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทัง
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กํา หนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ รวมทังกํา กับ ควบคุ มดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริ ษทั ฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทังพิจารณา
ค่า ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย ที นํา เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน เพือนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
6. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เพือดูแลระบบบริ หาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไป
ตามนโยบายทีกําหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพือความ
ยังยื น เป็ นต้น สํา หรั บ การแต่ งตังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่ า ตอบแทนจะนํา เสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาก่ อ นที จะเสนอที ประชุ มผู ้ถื อ หุ ้น เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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7. พิจ ารณาแต่ งตังผูบ้ ริ หารระดับสู งและเลขานุ การบริ ษ ัทฯ รวมทังพิจ ารณากํา หนดค่ าตอบแทนของ
ฝ่ ายบริ หาร ทีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ และ
ลงลายมือ ชือเพือรั บ รองงบการเงินดังกล่าว เพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตังผูส้ อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสม ทีเสนอโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
10. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังดูแล
ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยง
11. กํากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้เชือมันได้ว่าบริ ษทั ฯ ได้มีการ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด
12. มีหน้าทีในการแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยมิชกั ช้าถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลทีเกียวข้องไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรื อการทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู ้น ํา ของคณะกรรมการในการกํา กับ ติ ด ตาม ดู แ ลการบริ ห ารงานของคณะ
กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีกําหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชีขาดในกรณี ทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนน
เสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บริ ษทั ฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีและความรั บผิดชอบของฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร เป็ นหัวหน้าและผูน้ าํ คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ โดยครอบคลุมเรื องต่างๆ
ดังนี
1. บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียวข้องกับการบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั ฯ เพือให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. มีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั ฯ เรื องอํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
4. การดําเนินการใดๆ ทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
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การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรั บผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารนัน จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงทีทําให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไป
ตามนโยบาย และหลัก เกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจ ารณาอนุ มตั ิ ไว้ โดยการอนุ มตั ิ รายการดังกล่า ว
จะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
5.5

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบี ยนอืน
 นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบี ยนอืนของกรรมการ

เพือประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบ ัติหน้า ทีในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้ก าํ หนด
“นโยบาย” ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอืน ของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
 นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อืนของผู ้บริ หาร
ระดับ สู ง โดยกํา หนดให้ ก่ อ นที ผู ้บ ริ หารท่ า นใดจะไปดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท อื น จะต้อ งแจ้ ง ให้
คณะกรรมการบริ ห ารทราบเพื อพิจารณาอนุ มตั ิ ทังนี ต้อ งไม่เ ป็ นกรรมการในบริ ษทั ที ดําเนิ นธุ รกิ จสภาพอย่า ง
เดียวกับบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
5.6

ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหา
คัดเลือก และเสนอบุค คลให้ดาํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อ ย
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู งและเลขานุ การบริ ษทั พร้ อมทังพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับ
หน้าทีความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงไม่ว่า
ด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะดําเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการโดยใช้ฐานข้อมู ล กรรมการ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทย ประกอบการพิจ ารณา
รวมทังดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีกําหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยคํานึ งถึงความหลากหลายในโครงสร้ างของ
คณะกรรมการ และพิจารณาทักษะความชียวชาญทีจําเป็ นทียังขาด เพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ ยกเว้นกรณี ทีมีการแต่งตังกรรมการเข้าใหม่หรื อกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพือพิจารณาก่อนทีจะนําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตังกรรมการแต่ละรายต้อง
ได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึงหนึ งของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
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โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดเลื
ั
อกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทังนีสําหรับการเลือกตังกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนิ นการสรรหา คัดเลือก บุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ ซึ งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยขึนเพือช่วย
แบ่ งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการตรวจสอบ หรื อ พิ จ ารณาเรื องต่ า งๆ ที สํา คัญ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ ซึ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ทังนี สําหรั บ
การคัดเลือกกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะต้องผ่านขันตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิต่อไป
การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทังภายในและภายนอกทีมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าํ มี
ความสามารถในการบริ หารจัดการองค์กร และมีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ์และการ
บริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี เพือนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง
แผนการสื บทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็ นและความสําคัญของการสื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ทีมี
ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารว่างลง ซึ งนอกจากบริ ษทั ฯ จะตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้า ที
สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้จัดทําแผน
สื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งขึน โดยพิจารณา คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสม และมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที
ในตําแหน่งผูบ้ ริ หารดังกล่าว และพัฒนาเพือเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรั บตํา แหน่ งได้ในอนาคต ทังนี เพือ
สร้างความเชือมันให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จะได้รับการสานต่อ
อย่างทันท่วงที
จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษ ัทฯ มุ่ งหวังให้ก รรมการ และผู ้บริ ห าร แสดงถึ งเจตนารมณ์ ใ นการดํา เนิ นธุ ร กิจ ของบริ ษทั ฯ อย่า ง
โปร่ งใส และมีคุณธรรม ปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ
เพือประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ ม จึ งกํา หนดจรรยาบรรณใช้เป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิสําหรั บ
กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ดังนี
1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื อสัตย์ ยุติธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม
ปฏิบตั ิหน้าทีของตนอย่างเต็มความสามารถ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
มีความเป็ นอิสระในด้านการตัดสิ นใจ และการกระทําทีตังอยูบ่ นพืนฐานของความถูกต้อง
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5. ปฏิบตั ิหน้าที โดยหลีกเลียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพือให้การ
บริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่ วนได้เสี ยในกิจการทีกระทํากับบริ ษทั ฯ หรื อในกิจการทีมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับ
บริ ษทั ฯ ทังนีไม่ว่าโดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลทีเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ให้รั วไหลไปยังบุคคลทีไม่เกียวข้อง ซึ งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
5.7

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
ทีเหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอทีจะรั กษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีต้องการ
ไว้ได้ กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิ มขึนในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ มตามปริ มาณความรั บผิ ด ชอบที เพิ มขึน ซึ งคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจะเป็ นผู ้พิ จารณา
ค่าตอบแทนในเบืองต้น แล้วนําข้อมูลทีได้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิ ทังนีบริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ใน
รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ฯ
5.8

การปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการ
5.8.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ส่ ว นในการกํา หนดและให้ ค วามเห็ น ชอบวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุท ธ์
เป้าหมาย ทิศทางการดําเนิ นงาน แผนธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ รวมทังระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน มาตรการบริ หารความเสี ยง ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณทีกํา หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพือเพิ มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู งสุ ดให้แก่กิจการและความมันคงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ไม่แสวงหาผลประโยชน์แ ก่ตนเองหรื อ แก่ผูห้ นึ งผูใ้ ด ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ทีเป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมทีดี ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
ทังนี ให้ร วมถึ งการดู แ ลให้ก ารดํา เนิ น กิ จ การเป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจน
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
5.8.2 การแต่ งตังคณะกรรมการชุดย่อย
เพือกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ และช่วย
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการตรวจสอบหรื อพิจารณาเรื องต่างๆ ทีสําคัญต่อบริ ษทั ฯ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ มีทงหมด
ั
6 คณะดังนี
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระที ได้รั บ การสรรหาและคัด เลื อ กโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ น
กิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษ ัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกิจทีได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะทําหน้าที
ในการสอบทานความน่ าเชือถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ฯ ต้องระบุไว้ในแบบ filing
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั กล่าว และ
กรรมการตรวจสอบรายนันต้องระบุคุ ณสมบัติดงั กล่า วไว้ในหนังสื อ รั บรองประวัติของ
กรรมการตรวจสอบทีต้องส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ งติดต่อกันไม่เกิน
3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการ
ดํารงตําแหน่ งเกินวาระทีกําหนดมิไ ด้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทังต้อ ง
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วย
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตังโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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4. พิจารณา คัด เลื อก เสนอแต่ งตัง และเลิก จ้า งผูส้ อบบัญชีภ ายนอก รวมถึ งพิ จารณาเสนอ
ค่า ตอบแทนของบุ ค คลดังกล่ า วต่อ คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ เพื อประกอบความเห็ น ต่ อ ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี วาระการดํา รงตํา แหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ งของบริ ษทั ฯ ทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือ
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่ งตังเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารใหม่ทุกปี ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั งแรกหลังการประชุ มสามัญผู ้ถื อ หุ ้น ประจําปี ซึ งกรรมการทีครบกํา หนดวาระ
การดํา รงตํา แหน่ งดังกล่ า วมีสิ ท ธิ ก ลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการอี ก วาระหนึ ง ทังนี กํา หนดให้ป ระธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หาร
1. พิจารณากําหนดกลยุท ธ์แ ละแผนการดํา เนิ นธุ รกิจ รวมถึงโครงสร้ างการบริ ห ารงาน และ
อํานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบาย และแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ทีได้
กําหนดไว้ ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั ฯ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้ างเงินเดือนของพนักงาน เพือเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ก่ อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. มีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เรื องอํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
6. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
การมอบหมายอํา นาจหน้า ที และความรั บ ผิ ด ชอบให้ค ณะกรรมการบริ ห ารนัน จะไม่ มีล ัก ษณะเป็ นการ
มอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วง ทีทําให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
สามารถอนุ มัติ ร ายการที ตนหรื อ บุ ค คลที อาจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้งทาง
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ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการทีเป็ นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าว
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํา กับ ดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตํา แหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึงของบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิ จารณาแต่งตังเข้าดํารงตํา แหน่ งกรรมการกํากับดู แลกิ จการใหม่ทุ กปี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั งแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี โดยกําหนดให้กรรมการ
อิสระเป็ นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทังนี กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งดังกล่าว
มีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริ ษทั ฯ
จัดตังขึน รวมทังผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สอดคล้อง
กับนโยบายของบริ ษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิทีสําคัญๆ ของบริ ษทั ฯ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดีอย่างสมําเสมอ
4. เสนอแนะข้อกําหนดทีเกียวกับจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ ข้อพึงปฏิบตั ิทีดีแก่กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ
5. ดูแลให้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนือง และเหมาะสม
6. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี ยวกับการกํากับ ดู แ ลกิ จ การที ดี ข องบริ ษ ัท ฯ พร้ อ ม
ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพือแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กําหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่ งทุก ปี
โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระอาจ
ถูกเลือ กให้ก ลับเข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่ได้โดยได้รับเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สําหรั บการ
แต่งตังกรรมการทดแทนในกรณี ทีตํา แหน่ งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาแต่งตังต่อไป
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตํา แหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริ ษทั ฯ เพือนําเสนอต่อ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้น เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ทีตําแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ และในกรณี อืนๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของ
บริ ษทั ฯ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั ฯ ในกรณี ที มี
ตําแหน่ งว่า งลง เพือนําเสนอต่ อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื อพิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป
รวมทังกําหนดหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ า ยค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ อืนๆ สําหรั บ
กรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้า ทีบริ หาร และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เหมาะสมกับหน้าทีความรั บผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กําหนดโบนัสและอัตราการขึนเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณากลันกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของบริ ษทั ฯ
6. กลันกรองและตรวจสอบรายชือผูท้ ีจะเสนอชือเป็ นกรรมการกับหน่วยงานทีเกียวข้องว่า ไม่ได้
เป็ นผูท้ ีถูกขึนบัญชีดาํ หรื อถอดถอนจากบัญชีรายชือทีหน่วยงานเหล่านีจัดทําขึน
7. ในกรณี ที มี ก ารเสนอชื อกรรมการที พ้น วาระกลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง ควรนํา เสนอผลงาน
(Contribution) และประวัติการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ผูถ้ ือ
หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
5) คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิ จารณาคัดเลื อกกรรมการจํานวนหนึ งของบริ ษ ัทฯ เพื อเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครังแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ซึ งกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งดังกล่าวมี
สิ ทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
1. กําหนดทิศทางธุรกิจทีชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี ยงทีสําคัญ พร้อมทัง
กําหนดกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยงนัน
2. กําหนดมาตรฐานของการบริ หารจัดการความเสี ยง เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในส่ วนงานต่างๆ
ตามความรับผิดชอบ
3. กํากับดูแลให้มนใจว่
ั ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื อสารอย่างทัวถึง และพนักงานได้ปฏิบตั ิตาม
มาตรการเหล่านัน
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4. จัด ให้มีก ารประเมิ นและวิเ คราะห์ ความเสี ย หายทีอาจเกิ ด ขึนอย่า งเป็ นระบบและต่ อเนื อง
เพือให้มนใจว่
ั าการสํารวจความเสี ยงได้ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี ยงให้เกิดขึนอย่างต่อเนืองทัวทังองค์กร และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
6) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่ าตอบแทนจะพิจ ารณาคัดเลื อกกรรมการและผู ้บ ริ ห ารจํา นวนหนึ งของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการพัฒนาเพือความ
ยังยืนใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั งแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ซึ ง
กรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดําเนินงานเพือการพัฒนาอย่างยังยืนทีสอดคล้อง
กับการดําเนินธุรกิจทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ
2. ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบาย
พัฒนาเพือความยังยืน
3. กํากับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนิ นการ และประเมิน ประสิ ทธิ ผลของ
การดําเนินการนโยบายพัฒนาเพือความยังยืน
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.8.3 การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 7 ครั ง และมีการประชุมพิเศษเพิ มเติม
ตามความจําเป็ น โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งกําหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านทราบกําหนดการดังกล่าว เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุมได้ ซึ ง
ในหนังสื อเชิญประชุมมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนิ นงาน
เป็ นประจํา หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุ มให้ก ับ คณะกรรมการล่ ว งหน้ า อย่า งน้อ ย 5 วัน ทํา การ ก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมประชุม โดยข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จําเป็ นเร่ งด่วน นอกจากนัน หากกรรมการท่านใดประสงค์ทีจะเสนอเรื องเข้าสู่ วาระการประชุมก็สามารถ
กระทําได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอเพิ มเติมใน
ทีประชุมในวาระเรื องอืนๆ
นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการมีจาํ นวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะที
คณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํา นวน
กรรมการทังหมด
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5.9

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริ ษทั ฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบระบบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน เพือให้ฝ่าย
บริ หารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกิดความมันใจว่าระบบการควบคุมทีมีอยู่นันมีการปฏิบตั ิจริ งอย่างสมําเสมอและเป็ นไป
อย่างเหมาะสม รวมทังค้นหาข้อบกพร่ อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดําเนินงานทีมีอยู่ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ งขึน
โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มทีและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี การมีระบบควบคุมภายในทีดี จะช่วยให้บริ ษทั ฯ รับทราบรายการผิดปกติและเป็ นสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้า รวมทังลดความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
ระบบการควบคุมภายในทีบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดขึน สอดคล้องกับแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายในที
กําหนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุม
ด้า นองค์ก รและสภาพแวดล้อ ม (Organizational and Control Environment) การบริ ห ารความเสี ยง (Risk
Management) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื อสาร
(Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring)
5.10 การบริหารความเสี ยง
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการบริ หารความเสี ยง เพือให้ทนั ต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเมือง รวมทังผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดับโลก ซึ งนโยบายในการบริ หารความเสี ยงดังกล่าว
ได้รวมถึงมาตรการในการป้ องกันและแก้ไขความเสี ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง (Risk Management
Committee) คอยดูแลและติดตามความเสี ยงตามแผนทีวางไว้ โดยความร่ วมมือและการประสานงานจากหน่ วยงาน
ต่างๆ ดังนี
1. การกํา หนดแผนการบริ หารความเสี ยงของแต่ ล ะหน่ ว ยงานภายในบริ ษ ัท ฯ ตามแผนงานหลัก ของ
บริ ษทั ฯ และความเสี ยงในการดําเนิ นธุ รกิจต่างๆ ทีอาจเกิดขึน เพือให้แผนงานการบริ หารความเสี ยง
สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี ยงตามแผนงานในการบริ หารความเสี ยงข้างต้น แต่ละหน่ วยงานทีรั บผิดชอบจะได้
จัดลําดับ ความสํา คัญของความเสี ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบทีความเสี ยงดังกล่าวจะมี
ต่อองค์ก ร แล้วจึ งกําหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี ยงตามความเหมาะสม โดยมีห น่ วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระสานงานและเข้าร่ วมสอบทานความเสี ยงตามมาตรการลดความเสี ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริ หารความเสี ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดําเนิ นงาน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี ยง ซึ งประกอบด้วยฝ่ ายบริ ห ารจากทุกหน่ ว ยงานที เกียวข้อ ง โดยจะมีการจัดประชุ ม
ทุ ก ไตรมาส เพื อติ ด ตามและทบทวนผลการดํา เนิ น การจั ด การความเสี ยงดังกล่ า ว โดยหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในจะทําการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี ยงของแต่ ละบริ ษทั หรื อหน่ วยงาน
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีบริ ษทั ฯ ได้ตงไว้
ั
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นอกจากการบริ หารความเสี ยงตามทีกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้จัดให้มีการฝึ กอบรม สัมมนา รวมทัง
กําหนดมาตรการในการบริ หารความเสี ยงเข้า เป็ นส่ วนหนึ งในการวัด ประเมินผลงานของพนักงาน ทังในระดับ
ปฏิ บ ัติก ารและระดับ บริ ห าร เพื อเป็ นการปลู ก ฝั งจิ ตสํ า นึ ก การฝึ กอบรมดังกล่ า วจะเน้น ในด้า นแนวคิ ด และ
หลัก ปฏิ บตั ิ ในการบริ ห ารความเสี ยงขององค์ก ร อัน จะนํา ไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายขององค์กรและผลตอบแทน
แก่ผถู ้ ือหุน้ สื บไป
5.11 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่ อย ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
5.11.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทังคณะ และรายบุคคล
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ กํา หนดให้มีการประเมิ นตนเองของกรรมการทังคณะ และ
รายบุ คคลเป็ นประจํา ทุกปี เพือเป็ นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพือให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยจะ
นําผลการประเมินทีได้ไปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุด
ย่อย เป็ นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน จะประเมิน
ในหัวข้อทีเกียวกับ โครงสร้ า งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที และความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการ รวมทังการพัฒนาและการฝึ กอบรม สําหรั บการประเมิ น
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมิ น ในหั ว ข้อ ที เกี ยวกับ โครงสร้ า งและคุ ณ สมบัติ ข อง
คณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ การ
พัฒนาและการฝึ กอบรม กิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสั มพัน ธ์กบั หัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ผู ้ส อบบัญชี และผู ้บ ริ ห าร เพื อนํา ผลการประเมิ น ที ได้ไ ปพัฒนาการปฏิ บ ัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ งขึน และเป็ นไปตามหน้าที ความรั บผิดชอบทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.11.3 การประเมินประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร เป็ นประจําทุกปี ในหัวข้อทีเกียวกับ ความเป็ นผูน้ าํ การกําหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การ
วางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ การบริ หารความเสี ยงและการควบคุม
ภายใน การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสื บทอดตําแหน่ ง ความรู ้ ดา้ นผลิตภัณฑ์และ
บริ การ รวมทังการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพือนําไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
5.11.4 การประเมินเลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขานุ การบริ ษทั ฯ
เป็ นประจําทุกปี ในหัวข้อทีเกียวกับ ทักษะความรู ้ ความสามารถของเลขานุ การบริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิตาม
21

กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) การติดต่อและประสานงาน การจัดเก็บเอกสาร การจัดประชุม รวมทัง
การกํา กับ ดูแ ลกิ จการ เพือนํา ผลการประเมิ นที ได้ไ ปพัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพในการทํางานของเลขานุ การ
บริ ษทั ฯ ในการกํากับดู แลให้คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ปฏิบตั ิใ ห้สอดคล้องกับกฎระเบีย บต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต.
5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒนากรรมการ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีก ารปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ ทุกครั งทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือ
กรรมการ เอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการใหม่ รวมทังการจัดให้มีการแนะนํา
ลักษณะของธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน
ด้านต่า งๆ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบ ัติใ นการกํา กับ ดูแ ลกิ จการของบริ ษ ัทฯ ทังนี คู่มือ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมในเรื องต่างๆ ดังนี
-

ข้อมูลเกียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
ข้อมูลเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ภาระหน้าที และข้อพึงปฏิบตั ิในการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ

นอกจากนัน เพือพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ บริ ษทั ฯ ยังได้สนับสนุ นให้
กรรมการได้เข้าร่ วมสัมมนาในหลักสู ตรต่างๆ ทีเกียวข้องกับกรรมการซึ งจัดโดยส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) หลักสู ตร Director Accreditation Program
(DAP) รวมทังหลักสู ตรอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ งจัดโดย IOD
การพัฒนาผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการพัฒนาผูบ้ ริ หารโดยจัดหลักสู ตรการบริ หารระดับ สู ง เพือพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ ํา
ควบคู่ไปกับการเพิ มองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในการเสริ มสร้างความเชียวชาญในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน อีกทังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปรับ/เลือนตําแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพและส่ งเสริ มธุรกิจทุกสายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้ อมเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรม
ธุรกิจทีดําเนินการทังในปัจจุบนั และอนาคต
5.13 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผูท้ ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ ที เหมาะสม
เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ โดยมีบทบาทหน้าทีและ
ความรับผิดชอบ ดังนี
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1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบอืนทีเกียวข้อง
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทังให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกียวกับข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเกียวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ รวมทังดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ/ผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนข้อกําหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอืนทีเกียวข้อง
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ รวมทังจัดส่ งสําเนา
รายงานดังกล่ าวให้ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทํา การนับ แต่วนั ที บริ ษทั ฯ
ได้รับรายงานนัน
ในกรณี ทีเลขานุการบริ ษทั ฯ พ้นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลื อกผูท้ ีจะดํารงตําแหน่ งเลขานุ ก ารบริ ษทั ฯ คนใหม่ เพื อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีเลขานุ การบริ ษทั ฯ คนเดิมพ้นจากตําแหน่ งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที และให้คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบตั ิหน้าทีแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

23

