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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุน้
คณะกรรมการบริษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะให้ผู้ถื อ หุ้น มี ส่ว นในการดูแ ลกิ จการ
และให้ความเห็นเกี่ ยวกับการดาเนินกิจการให้มากขึน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั
สิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รบั สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้
เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้ และ
ถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และสิทธิใน
ส่วนแบ่งผลกาไร ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้
คณะกรรมการให้ท าหน้า ที่ แ ทนตน ผู้ถื อ หุ้น มี สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของบริษั ท รวมทั้ง การได้รับ ข่ าวสารข้อ มูล ของกิ จ การอย่า ง
เพียงพอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมตั ิรายการพิเศษเป็ นต้น
1. บริษั ท ฯ จะส่ ง เอกสาร ข้อ มู ล วัน เวลา สถานที่ แ ละวาระการประชุ ม
ตลอดจน ข้อ มูล ทั้งหมดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่อ งที่ ต ้อ งตัด สิ น ใจในที่ ป ระชุม
ให้กับผูถ้ ื อหุน้ ทุกคนได้ทราบเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า 21 วัน รวมทั้ง
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไว้ใ น website ของบริ ษั ท ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. บริษัทฯ กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
2. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ท่ีผ่านมา
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3.

4.

5.
6.

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี สิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม ปี ท่ีผ่านมา
4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี ท่ีผ่านมา
5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี
8. เรื่องอื่น ๆ โดยเปิ ด โอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ซักถามประเด็น สาคัญ ที่ อยู่ใน
ความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯตอบข้อซักถาม และ/หรือ
ชีแ้ จงผูถ้ ือหุน้ ทราบ โดยไม่มีการลงมติ
เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น ส่งค าถามที่ เกี่ ย วข้อ งกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ทางโทรสาร หรือ ทาง
อีเมล์ของเลขานุการบริษัท ฯ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย พร้อ มกับ การแจ้ง เผยแพร่ข ้อ มูล หนั งสื อ เชิ ญ ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสี ย งอย่ างเต็ ม ที่ โดยจัด ประชุม ในวัน ท าการที่ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ ือหุน้
จัดให้มีบคุ ลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สาหรับการตรวจสอบเอกสาร
และจัดให้มีอากรแสตมป์ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่รบั มอบฉันทะ
บริษั ท ฯ ได้จัด สรรเวลา และส่ ง เสริม ให้ผู้ถื อ หุ้น มี โ อกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
กรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูงของบริษั ท ฯ ทุก คน เข้าร่วมการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ อ่ ผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผถู้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ มีส่วนในการดูแลกิจการ
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการให้มากขึน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิ ขัน้
พืน้ ฐานที่เท่าเทียมกัน
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม
ผู้ถื อ หุ้น ตามหลัก เกณฑ์ท่ี บ ริษั ท ฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอี ย ด
ในเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท ฯ ที่ http://www.satpcl.co.th โดยให้เสนอมายัง
บริษัทฯ ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น เสนอชื่ อ บุค คลเข้ารับ การเลื อ กตั้งเป็ น กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ฯ ที่ http://www.satpcl.co.th โดยให้ เ สนอมายั ง บริ ษั ท ฯ
ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี
3. บริษั ท ฯ ไม่มีก ารเพิ่ มวาระการประชุม หรือ เปลี่ ย นแปลงข้อ มูล ส าคัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
4. ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไม่ส ามารถเข้าร่วมประชุม ได้ สามารถใช้ห นังสื อ มอบฉัน ทะ
ที่กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัท ฯ จะเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
5. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ น
รายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
6. บริษัทฯ กาหนดให้สิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ถือ
อย่างเท่าเทียมกัน
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7. บริษัทฯ มีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่ อ
ป้อ งกัน มิให้ก รรมการ ผู้บริห าร และพนัก งาน ใช้ขอ้ มูล ภายใน เพื่ อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ้ ่ืนในทางมิชอบ โดยมีการแจ้งแนวทางและ
นโยบายให้ ทุ ก คนในองค์ก รถื อ ปฏิ บั ติ และมี ก ารติ ด ตามผลอย่ า ง
สม่าเสมอ
8. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการได้พิ จารณาธุ รกรรมของบริษัท ฯ
ที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่ อประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยรวม ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ้ ริหารที่มีสว่ นได้สว่ นเสียกับธุรกรรม
ที่ทากับบริษัทฯ ต้องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ นี ้
ให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนหรือมาตรการการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ
9. คณะกรรมการก าหนดนโยบายเรื่องการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ
และวิธีก ารรายงาน เพื่ อ ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานที่ มี ส่วนรู ้
ข้อมูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ และกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารที่มี
หน้า ที่ รายงานการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ต ามข้อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการ
เป็ นประจา
10. คณะกรรมการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสร็จสมบูร ณ์ และแจ้ง
ผู้ถื อ หุ้น ทราบ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท ฯ ภายใน 14 วัน นั บ จาก
วันประชุม
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ
กับผูม้ ีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือ และดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท ฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูล้ งทุน
เจ้าหนี ้ คู่แข่ง และชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่ สังคม หรือภาครัฐ
1. บริษั ท ฯ ได้จัด ท าคู่มือ จริย ธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื่ อ ให้ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนได้รบั ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ ได้กาหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบตั ิตาม ไว้ในคู่มือพนักงาน
2. บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
โดยกาหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
(IATF16949:2016) ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม (ISO14001 :2015)และจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของ
พนัก งานทุก คนให้มี ค วามเป็ น อยู่ท่ี ดี ขึน้ และ มี ค วามปลอดภัย ในการ
ทางาน
4. คณ ะกรรมการก าหนดกลไกคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ แ จ้ ง เบาะแส ต่ อ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ในประเด็ น เกี่ ย วกับ การท าผิ ด กฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่ บกพร่อง หรือ การ
ผิดจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ได้โดยตรง
5. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผมู้ ีสว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจาก
การที่ บ ริษั ท ฯ ละเมิด สิท ธิ ต ามกฎหมายของผู้มี ส่วนได้เสี ย ไว้ในคู่มื อ
จริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ
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6. บริษัท ฯ ประกาศให้ท ราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานที่
รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสาคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง 1 เดื อนก่ อนที่ บริษัท ฯจะมีการประกาศผลการด าเนิ น งาน หรือ
ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
7. บริษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บัติ ต่ อ คู่ ค ้า อย่ า งเสมอภาคและเป็ น ธรรม
โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของทัง้ 2 ฝ่ าย
8. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลง
กันไว้กบั เจ้าหนี ้ อย่างเคร่งครัด

หมวด 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะเปิ ด เผยข้อ มูล สารสนเทศทางการเงิน และอื่ น ๆ
ที่ เกี่ ย วกับ ธุรกิ จ และผลประกอบการของบริษั ท ฯ ที่ ต รงต่ อ ความเป็ น จริง ครบถ้ว น
เพี ย งพอ สม่ า เสมอ ทั น เวลา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สถานภาพทางการเงิ น และการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ย วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
ดังนี ้
1. บริษั ท ฯ เผยแพร่ข ้อ มูล ตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด ผ่ า นช่ อ งทางของตลาด
หลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) รวมทัง้ เผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ทัง้ ที่
เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
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2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการผ่าน
ทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
(แบบ 56-2)
3. เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศคณ ะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น เรื่ อ ง
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ ย วกั บ
ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ที่ อ อกหลัก ทรัพ ย์
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ56-1) ได้แ ก่ (1) ข้อ มูล ทั่วไป (2) ปั จ จัย ความเสี่ ย ง
(3) ลัก ษณะการประกอบธุรกิ จ (4) การประกอบธุรกิ จ ของแต่ ล ะสาย
ผลิต ภัณ ฑ์ (5) ทรัพ ย์สิน ที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ (6)ข้อ พิ พ าททาง
กฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุมภายใน
(10) รายการระหว่ า งกั น (11) ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน
(12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการจัด ให้มี ร ายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผูส้ อบบัญ ชี และ
จัดให้มีรายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
5. คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้
ที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
6. คณะกรรมการจะเปิ ด เผยค่ าตอบแทนแต่ ล ะประเภทที่ แ ต่ ล ะคนได้รับ
รวมทัง้ ค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการบริษัทย่อย หรือ หน้าที่อ่ืน เช่น
ที่ปรึกษา รวมทัง้ รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับจาก
กรรมการผูอ้ านวยการ ไว้ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
7. การเปิ ดเผยข้อมูลและผูม้ ีอานาจในการเปิ ดเผยข้อมูล
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7.1 การเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
7.1.1 กาหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ส่ือสาร
กั บ บุ ค คลภายนอก ได้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น สถาบั น
นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญให้ประชาชนทราบ
(2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
(3) ชีแ้ จงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
(4) การดาเนินการเมื่อมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
(5) การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอนั ควร
(6) การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้
ข้อ มูล ภายใน ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ ทั น เวลา
โปร่งใส เท่าเทียม และเป็ นธรรม
7.1.2 บริษัทฯ กาหนดให้บคุ คลผูม้ ีอานาจในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว
ได้ แ ก่ กรรม ก ารผู้ อ าน วย ก าร ห รื อ รองก รรม ก าร
ผู้ อ านวยการ ส านั ก กรรมการผู้ อ านวยการ หรื อ รอง
กรรมการผูอ้ านวยการ สายการเงินและบัญชี
ก าหนดให้ บุ ค คลที่ มี อ านาจในการประสานงานการ
เปิ ด เผยข้อ มูล กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (Contact Person)
ดังนี ้
(1) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญ ชี
ได้ แ ก่ งบการเงิ น ประจ าปี และงบการเงิ น ราย
ไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 561) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) โดยรองกรรมการ
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ผู้ อ านวยการ สายการเงิ น และบั ญ ชี หรื อ รอง
กรรมการผูอ้ านวยการ สานักกรรมการผูอ้ านวยการ
(2) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการ
ได้มา/ จาหน่ ายไป ซึ่งสิน ทรัพย์ รายการที่ เกี่ ยวโยง
กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และผูส้ อบบัญชี การย้ายที่ตงั้ สานักงานใหญ่ รายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ และโครงการลงทุน เป็ นต้น โดย
รอ งก รรม ก ารผู้ อ าน วย ก าร ส านั ก ก รรม ก าร
ผูอ้ านวยการ
7.2 การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารทั่ วไปส าหรั บ การบริ ห า รองค์ ก ร กั บ
สื่ อ สารมวลชน โดยก าหนดให้ก รรมการผู้อ านวยการ มี ห น้า ที่
ในการให้ข ้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การองค์ก ร
ต่อสื่อสารมวลชน
7.3 กาหนดบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
7.3.1 บริ ษั ท ศู น ย์ รับ ฝากหลั ก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
ก าหนดให้ รองกรรมการ ผู้อ านวยการ ส านั ก กรรมการ
ผูอ้ านวยการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ เป็ นผูป้ ระสานงาน
7.3.2 ส านั ก งานคณ ะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ กาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็ นผูป้ ระสานงาน
8. คณะกรรมการและผู้บ ริห าร มี ก ารรายงานการถื อ หลัก ทรัพ ย์แ ละการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรัพ ย์เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. กรรมการ และผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูอ้ านวยการ มีหน้าที่
ต้องจัดท ารายงาน การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง
ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-9-

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 25 มากไปกว่า
นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายให้พนักงานระดับบริหาร ตาแหน่ง
ผู้ จั ด ก า รทั่ ว ไป แ ล ะ ผู้ จั ด ก า รแ ผ น ก ต้ อ งจั ด ท า รา ย งา น ก า ร
มี ส่ วนได้เสี ย ของตนเองและบุค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งาน
เป็ น ไปด้วยความโปร่งใส เป็ น ธรรม และเท่ าเที ยมกัน โดย รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ รับทราบรายไตรมาส
10. กาหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่ อ นท าการซื อ้ /ขายหลัก ทรัพ ย์ ผ่ านเลขานุก ารบริษั ท ฯ และ
รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ รายไตรมาส
11. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติก ารด้านอื่น ๆ พิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ กาหนดมาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขและผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน รวมทัง้ กาหนดมาตรการใน
การรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงใน ระดับจัดการ มีหน้าที่นาเสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็ นประจา
12. คณะกรรมการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้ง
ด้านการเงิน การปฏิ บัติ งาน การด าเนิ น การให้เป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือ
หุ้น และสิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ อยู่เสมอกาหนดระเบี ย บปฏิ บัติ เป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บัติ ง านของทุ ก
หน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
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หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท ฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระต่อฝ่ ายจัดการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
5.1.1 ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้าที่และใช้ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ ายบริหารและผู้ถือหุน้ รายใหญ่
โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตัง้ คาถาม แสดงความคิดเห็น
หรื อ คั ด ค้ า นในกรณี ที่ มี ค วามเห็ น ขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ : คณะกรรมการบริษั ท ฯ กาหนด
นโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ตอ้ งสรรหาฯ สาหรับผูท้ ่ี
จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิช าชี พ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น
โดยไม่ได้จากัดเพศ ที่จะมาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้
คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้
5.1.3 คุณสมบัตขิ องกรรมการ : ผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความสามารถและความพร้อ มในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ซึ่ ง ควรมี
คุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี ้
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(1) เป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
บริษั ท มหาชน จ ากั ด และ ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา อย่าง
ยาวนาน หรื อ เฉพาะด้ า น ซึ่ ง ขึ ้น อยู่ กั บ ความเหมาะสมของ
สถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ
(3) เป็ นผูท้ ่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
การตัดสินใจที่สาคัญเพื่อ ผลประโยชน์ของบริษัท
(4) เป็ น ผู้มี คุณ ธรรมและจริย ธรรม และคุณ สมบัติ อ่ื น ที่ อ าจก าหนด
เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
5.1.4 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัตขิ อง
กรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
(1) ถื อหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผู้
ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญ าต เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ย่ืนคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี ้ ลักษณะ ต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึ งกรณี ท่ี ก รรมการอิส ระเคยเป็ น ข้าราชการ หรือที่ ปรึกษา
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ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท
(3) ไม่ เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจด
ทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ รายอื่น ผูบ้ ริหาร ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทั้ง ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของผูท้ ่ี มีค วามสัมพัน ธ์ท างธุรกิ จกับ บริษั ท บริษั ท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ย่ื น ค าขออนุญ าตต่ อ ส านัก งานเป็ น กรรมการที่
ไม่ใช่ผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทา
รายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่ อประกอบกิจการ การเช่า
หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ ย วกับสิน ทรัพ ย์ห รือ บริการ
หรือ การให้ห รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยื ม ค ้า ประกัน การให้สิ น ทรัพ ย์เป็ น หลัก ประกัน หนี ้สิน รวมถึ ง
พฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญา มี
ภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวน
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(5)

(6)

(7)

(8)

ใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกั น
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี ้
ที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุม หรือ หุ้น ส่วนของส านัก
งานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ย่ืนคาขออนุญาตต่อสานักงานคระกรรมการ ก.ล.ต.
ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ให้บริการเป็ นที่ ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริก ารเกิน กว่า 2 ล้านบาทต่อ ปี จ ากบริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ อ
อนุญาตและไม่เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิ ช าชี พ นั้ น ด้ว ย เว้น แต่ จ ะได้พ้น จาก การมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
กับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัย ใน
- 14 -

ห้า งหุ้น ส่ ว น หรือ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ว ม บริห ารงาน ลูก จ้า ง
พนัก งาน ที่ ป รึก ษาที่ รบั เงิน เดื อ นประจา หรือถื อ หุ้น เกิ น ร้อ ยละ 1
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
เกี่ยวกับ การดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่ มี
ลักษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ว ม บริษั ท ย่ อ ยล าดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
โดยมีก ารตัดสิน ใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision)
ได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ ผู้ ข ออนุ ญ าตแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคล ที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
(ง) หรือ (ฉ) ให้ บ ริษั ท ได้รับ การผ่ อ นผัน ข้อ ห้า มการมี ห รือ เคยมี
ความสัม พัน ธ์ท างธุรกิ จ หรือ การให้บ ริก ารทางวิช าชี พ เกิ น มูล ค่ า
ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่
แสดงว่าได้ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้
บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ แ ละการให้
ความเห็ น ที่ เป็ น อิ ส ระ และจัด ให้มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ อ ไปนี ้ใ น
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ด้วย
- 15 -

(10) กาหนดวาระดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดย
เริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ทั้งนี ค้ ณะกรรมการอิส ระสารมารถได้รบั การเสนอชื่ อเพื่ อ
เป็ นกรรมการอิสระได้ โดยต้องได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5.1.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.1.9

บริษั ท ฯ ให้มี ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ ไม่ น้อ ยกว่ า 5 คน และมี จ านวน
เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมี ก รรมการที่ เป็ น อิ ส ระอย่ า ง
แท้ จ ริง จากฝ่ ายบริห าร และปราศจากความสั ม พั น ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ
ความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิท ธิพลต่ อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ
ไม่ น้อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ ากว่า 3 คน
ซึ่ ง ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการ มี ว าระการด ารงต าแหน่ ง
คราวละ 3 ปี
คณะกรรมการมีการแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
จานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่ง ให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้อ านวยการและผู้บ ริห ารระดับสูงของบริษั ท ฯ สามารถด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
คณะกรรมการก าหนดให้ป ระธานกรรมการเป็ นบุ ค คลคนละคนกั บ
กรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของฝ่ ายบริหารได้
อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี ้

- 16 -

ประธานกรรมการ มีหน้าที่
(1) เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) การลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
(3) เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
(4) ทาหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผู้อานวยการ มีหน้าที่
(1) จัดทานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน
และงบประมาณประจ าปี ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย เสนอ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ อนุมัติ ด าเนิ น การให้เป็ น ไปตามนโยบาย
แนวทางยุ ท ธศาสตร์ก ารท าธุ ร กิ จ เป้ า หมาย แผนงานและ
งบ ประมาณ ป ระจ าปี ของบ ริ ษั ท ฯ แล ะบ ริ ษั ท ย่ อ ย ตาม ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตั ิ
(2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจาเดือนและไตรมาสของ
บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่ อ ยเที ย บกั บ แผนและงบประมาณ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
(3) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5.1.10 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ2535 :
 รับผิดชอบ ดาเนินการจัด ทาและเก็บรักษาเทะเบียนกรรมการ
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณ ะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และ
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
- 17 -

 เก็ บ รัก ษา และรายงานการมี ส่ ว นได้เ สี ย ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
 ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
 ปฏิบัติ หน้าที่ อ่ื นด้วยความรับผิ ดชอบ ระมัด ระวัง และมีค วาม
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่อ่ืน นอกเหนือจากบทบัญญัติของกฎหมาย
 เป็ นประธานคณะทางานธรรมาภิบาล ทาหน้าที่ (1) ส่งเสริม/
เผยแพร่ นโยบายหลักการกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ (2) ศึกษา/ ปรับปรุง/ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ให้
เป็ น ปั จจุบนั อย่างน้อนปี ละครัง้ (3) การประเมินผลการปฏิบตั ิ
โดยรายงานคณ ะกรรมการบริ ษั ท ฯ ผ่ า นคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบฯทราบทุกไตรมาส (4) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯมอบหมาย
 เป็ นศูนย์กลางข้อมูลรายงานข้อมูลความขัดย้างทางผลประโยชน์
ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั อย่างน้อยปี ละครัง้
 รับผิดชอบกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกิจกรรมของ
บริษัท โดยมีลกั ษณะเป็ น Organization Secretary
 งานอื่นที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้มี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการชุด ย่ อ ยจ านวน 4 คณะ
ได้แ ก่ (1) คณะกรรมการบริห าร (2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล
(3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ (4) คณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี และอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการ บริษั ท ฯ โดยมีอ านาจแจ้งให้ฝ่ ายบริห ารเข้าร่วมประชุม ชีแ้ จง หรือ
จัดทารายงานเสนอ เพื่อให้คาแนะนาการดาเนินการที่ได้รบั มอบหมายได้ตามที่เห็นควร
5.2.1 คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีประธานฯ เป็ น
กรรมการอิสระ ทาหน้าที่
(1) กลั่น กรอง นโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุท ธ์ในการท าธุ รกิ จ โครงสร้างการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
(2) ติ ด ตามและก ากั บ การด าเนิ น การ (1) แผนกลยุ ท ธ์ แผนงาน และ
โครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจาปี ที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการ
บริ ษั ทฯ (2) ผลการด าเนิ นงานทางการเงิ น ของบริ ษั ทฯ และ
(3) การบริหารความเสี่ยง
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล : ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทัง้ คณะ ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกู ต้อง เพียงพอ
สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ น ไปตามเกณฑ์ จัด ท ารายงานการกากับดูแ ลกิ จการ
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พิจารณากาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่องการกากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
และหลักปฏิบตั ิตามกรอบจริยธรรม
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทัง้ คณะ โดยประธานฯ เป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ฯ ติดตามการทา
แผนสื บ ทอดต าแหน่ ง งาน ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ
ผูอ้ านวยการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนสาหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูอ้ านวยการ และ
รองกรรมการผูอ้ านวยการ และพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ อัตราค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัทฯ
และผูบ้ ริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
5.2.4 คณะกรรมการนโยบายบริห ารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระ โดยมี ป ระธานฯ เป็ น กรรมการอิ ส ระ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจในภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งระดับ
จัดการ

5.3 บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เกี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุรกิ จ ของ
บริษั ท ฯ และการก ากับดูแลให้ก ารบริห ารจัด การ เป็ น ไปตามนโยบายแนวทางและ
เป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
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5.3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดให้เรื่องต่อไปนี ้ เป็ นอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ ให้ความเห็นชอบ
ดังนี ้
(1) นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(2) ผลงานและผลประกอบการประจาเดื อ นและประจ าไตรมาสของ
บริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะ
ต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปี
(4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิไว้ และเกินงบ
ลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
(5) การซือ้ และจาหน่ายสินทรัพย์ การซือ้ กิจการ และเข้าร่วมในโครงการ
ร่ว มทุ น ที่ ไม่ ขัด กั บ เกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย
ที่มีมลู ค่าเกินจานวนที่มอบอานาจให้กรรมการผูอ้ านวยการ
(6) การท าธุรกรรม หรือ การกระท าใด ๆ อัน มี ผ ลกระทบที่ ส าคัญ ต่ อ
ฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ นิ ยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ และชื่อเสียง
ของบริษัทฯ
(7) การท าสัญ ญาใด ๆ ที่ ไม่เกี่ ย วกับการท าธุรกิจ ปกติ และสัญ ญาที่
เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติท่ีมีความสาคัญ
(8) การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับ
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(9) ธุรกรรมใด ๆ ที่ มี ผ ลให้โครงสร้างเงิน ทุน ของบริษั ท ฯ มี อัต ราส่วน
หนีส้ นิ ต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
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(11) การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิท่ีมีนัยสาคัญ เกี่ยวกับการบัญ ชี
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(12) การว่าจ้างกรรมการผูอ้ านวยการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
(13) การกาหนดและการเปลี่ยนแปลงอานาจ อนุมตั ิท่ีมอบให้กรรมการ
ผูอ้ านวยการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
(14) การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือ
สูตรการปรับผลตอบแทนประจาปี ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
(15) การเสนอแต่ ง ตั้ง และการสิ น้ สุด สถานภาพของกรรมการ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(16) การมอบอ านาจหน้า ที่ ใ ห้ป ระธานกรรมการบริษั ท ฯ กรรมการ
ผู้อ านวยการ หรือ กรรมการบริษั ท ฯ คนใดคนเหนึ่ ง รวมถึ ง การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอานาจหน้าที่ดงั กล่าว ทัง้ นีต้ อ้ ง
ไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
(17) การแต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) การจัด ให้มี และกากับ ดูแ ลให้มี ก ารบริห ารจัด การ ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
(19) การแต่งตัง้ กรรมการในบริษัทย่อย
(20) การปรับ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์ก ร ระดับ รอง
กรรมการผูอ้ านวยการขึน้ ไป
(21) การด าเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์
ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
5.3.2 คณะกรรมการ จัดให้มีการทบทวนขอบเขต บทบาท และอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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5.3.3 คณะกรรมการได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย และทบทวน
นโยบาย ดังกล่าว อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.3.4 คณะกรรมการได้จดั ทาคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน พร้อมทัง้
กาหนดโทษทางวินัย ในกรณี ท่ีมีการฝ่ าฝื น และทบทวนนโยบายดังกล่าว
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.3.5 รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยผูม้ ีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกากับ
ดูแล ให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดาเนินการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลให้ถกู ต้องครบถ้วน
5.3.6 คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดาเนินงาน รายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการ
มี ก ารทบทวน และประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.3.7 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็ นประจา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้
5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. บริษั ท ฯ จัด ให้มี ก าหนดการประชุม คณะกรรมการเป็ น การล่ ว งหน้า ทั้ง ปี
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
2. คณะกรรมการบริษัท ฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า
6 ครัง้ ต่อปี
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3. กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
4. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูอ้ านวยการเป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอ
เรื่องเข้าสูว่ าระการประชุมก็ได้
5. การประชุม คณะกรรมการแต่ ล ะครั้ง มี ก าหนดวาระการประชุม ที่ ชัด เจน
มี เ อกสารประกอบการประชุ ม ที่ ค รบถ้ ว น เพี ย งพอ และจั ด ส่ ง ให้ กั บ
คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
6. ประธานกรรมการจะจัด สรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะ
เสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
โดยมีการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บไว้สาหรับ
กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
7. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น เพิ่มเติมได้จากกรรมการ
ผูอ้ านวยการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ ายบริหารอื่น
8. บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (Non-Executive Director NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆเกี่ย วกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
และแจ้งให้กรรมการผูอ้ านวยการทราบถึงผลการประชุม
9. คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ให้การ
สนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาหนังสือเชิญประชุม ดูแล
และจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทารายงานการ
ประชุมเสนอขอความเห็ นชอบต่ อประธานกรรมการก่อนที่ จะน าเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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10. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการ
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มี การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
เป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งการประเมิตออกเป็ น 3 แบบดังนี ้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ
2. การประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง
1. หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง : ประกอบด้วยโครงสร้างและคุณ สมบัติของ
คณะกรรมการ /บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ /การ
ประชุมคณะกรรมการ /การปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการและการแสดงความ
คิ ด เห็ น อื่ น ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ต่ อ การบริห ารจัด การ /ความสัม พัน ธ์กับ ฝ่ าย
บริหาร /การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
2. กระบวนการประเมิน ตนเอง : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิแบบ
ประเมิ น ตนเอง (1) กรรมการประเมิ น ตนเอง เพื่ อแสดงความเห็ น
(3)เลขานุการบริษัทฯ เป็ นผูส้ รุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พร้อม
ทัง้ จัดทาแผนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ
5.6.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณา
จากการ เปรี ย บเที ย บกั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น
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ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอานาจอนุมตั ิของการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
5.6.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริห าร เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละคน
5.6.3 กรรมการที่เป็ นกรรมการชุดย่อย จะได้รบั ค่าตอบแทนตามบทบาท หน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ
5.6.4 คณ ะกรรมการที่ ไม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร และคณ ะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ เป็ น ผูป้ ระเมิน ผลกรรมการผู้อานวยการประจาปี โดยใช้
บรรทัด ฐานที่ ได้ต กลงกัน ไว้เป็ น การล่ว งหน้าตามเกณฑ์ท่ี เป็ น รู ป ธรรม
และประธานกรรมการจะเป็ นผู้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณ าให้ ก รรมการ
ผูอ้ านวยการทราบ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยการจัดสัมมนาหัวข้อต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5.7.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม
และให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5.7.3 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทาหน้าที่แนะนากรรมการใหม่
ให้รูจ้ ัก บริษั ท ฯ โดยเชิ ญ มาประชุม ร่ว มกัน และรับ ฟั งการบรรยายสรุ ป
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
5.7.4 คณะกรรมการกาหนดให้มีแผนพัฒ นาศักยภาพผูบ้ ริหารระดับกรรมการ
ผูอ้ านวยการและรองกรรมการผูอ้ านวยการ โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดทา
แผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปี ละ 2 ครัง้
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5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ก าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ วิธีก ารสรรหากรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ดังนี ้
1. มอบให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหาบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางานที่ผ่านมาอย่างยาวนาน
2. หลัก เกณฑ์ก ารสรรหา/คั ด เลื อ ก จะพิ จ ารณาจากความเหมาะสมและ
สถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ
3. เป็ นผูท้ ่ีสามารถอุทิศเวลาให้กบั บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
4. เป็ นผูท้ ่ีประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินงาน

5.9 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้อานวยการ
คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทนฯ เป็ น ผู้พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ในการพิ จ ารณาก าหนดเกณฑ์ท่ี ใช้ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการผูอ้ านวยการ โดยเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

5.10 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผบู้ ริหารระดับกรรมการผูอ้ านวยการและ
รองกรรมการผู้อานวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยเป็ น ผู้
นาเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ได้ รับ ทราบข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น จากผู้ บ ริห ารที่ รับ ผิ ด ชอบงานโดยตรง
ขณะเดียวกันผูบ้ ริหารก็มีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัท ฯ ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น
ระหว่ า งกรรมการและผู้บ ริห ารระดั บ กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการ
ผูอ้ านวยการ ในโอกาสอื่น นอกเหนื อจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ อให้
กรรมการได้มีโอกาสทาความรูจ้ กั คุน้ เคยกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ
กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็ น
การก้าวล่วงหรือ สอดแทรกการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายบริห าร แต่ ค วรแจ้งให้ก รรมการ
ผูอ้ านวยการทราบล่วงหน้า

6. การดูแลให้มกี ารปฏิบัตติ ามและการทบทวน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตาม
แนวปฏิบตั ิท่ีดีของคู่มือ นโยบายการกากับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการกากับดูแลกิจการของบริษั ทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนให้กบั องค์กร ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณ ะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล
กาหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เป็ นประจาทุกปี
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แหล่งทีม่ า/ข้อมูลอ้างอิง
1. หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด (ฉบับปรับปรุงปี 2549) : ศูนย์พฒ
ั นากากับ
ดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. ข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. รายงานการกากับดูแลกิจการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน : สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
6. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
7. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed
Companies: DCP Program : Thai Institute of Directors
8. OECD Principles of Corporate Governance : Organization for Economic
Co-operation and Development
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