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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทฯ ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และมีความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสูแ่ นวปฏิบตั อิ นั เป็ นเลิศ
คู่มื อ “นโยบายหลักการกํ ากับ ดูแล” ของบริ ษั ท ฯ ฉบับ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้
กําหนดขึน้ เพื่อยึดถื อเป็ นแนวปฏิบตั ิท่ีดีของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
รับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกํ ากับดูแลกิจการ ให้ ครอบคลุมแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ และ
สอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีตอ่ บริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน) จะใช้ ค วาม
พยายามที่ จ ะดูแ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติ ไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และมุ่ง มั่น ที่ จ ะ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้ างความมัน่ คงและ
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืนให้ กบั องค์กรและผู้ถือหุ้น

(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ )
ประธานกรรมการ
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1-2

หมวด 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2-3

หมวด 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย

3-4

หมวด 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส

4-6

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ
• ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของกรรมการ

7

• ความหลากหลายของกรรมการ

7

• คุณสมบัตขิ องกรรมการ

7

• คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

7-8

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

8-9

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริ ษัทฯ
• คณะกรรมการบริ หาร

10

• คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

10

• คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร

10

• คณะกรรมการนโยบายบริ หารความเสี่ยง

10

5.3 บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

11-12

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

12-13

5.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

13

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

14

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

14

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

14

5.9 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้อํานวยการ

15

5.10 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริ หาร

15

การดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามและการทบทวน

15

แหล่งที่มา/ข้ อมูลอ้ างอิง

16

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการให้ มากขึ ้น จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิตา่ ง ๆ ได้ แก่ สิทธิในการได้ รับสารสนเทศที่เพียงพอ
ทันเวลา ในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริ ษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกําไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในความเป็ น
เจ้ าของโดยควบคุมบริ ษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ ทําหน้ าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ ของบริ ษั ท รวมทั้ง การได้ รับ ข่าวสารข้ อมูล ของกิ จการอย่างเพี ยงพอ เพื่ อ ใช้ ในการ
ตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกํ าหนดหรื อแก้ ไข
ข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุนและการอนุมตั ริ ายการพิเศษเป็ นต้ น
1. บริ ษัทฯจะส่งเอกสาร ข้ อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจน ข้ อมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่ า 21 วั น รวมทั้ง เผยแพร่ ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วไว้ ใน website ของบริ ษั ท ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. บริ ษัทฯ กําหนดแนวปฏิบตั สิ ําหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อให้ เป็ นไป
ตามหลักการกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ ดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมา
3. พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุด ณ
31 ธันวาคม ปี ที่ผา่ นมา
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี ที่ผา่ นมา
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี
8. เรื่ องอื่น ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามประเด็นสําคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯตอบข้ อซักถาม และ/หรื อชี ้แจงผู้ถือหุ้นทราบ โดยไม่มีการลงมติ
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการ บริ ษัทฯ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
หรื อ ทางโทรสาร หรื อ ทางอี เมล์ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยแจ้งผ่ า นระบบข่ า วของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมกับการแจ้ งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
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4. บริ ษัทฯอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
โดยจัดประชุมในวันทําการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริ มณฑล มีการคมนาคมสะดวก
ต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้ มีบคุ ลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบ
เอกสาร และจัดให้ มีอากรแสตมป์ สําหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
5. บริ ษัทฯได้ จดั สรรเวลา และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่
ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯได้
6. กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯทุกคน เข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่ วมตอบข้ อ
ซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทฯมีนโยบายที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินการให้ มากขึ ้น จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิตา่ ง ๆ ขั้นพื ้นฐานที่เท่าเทียมกัน
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษัทฯกําหนด ซึง่ ได้ เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ http://www.satpcl.co.th โดย
ให้ เสนอมายังบริ ษัทฯภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ
กําหนด ซึง่ ได้ เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯที่ http://www.satpcl.co.th โดยให้
เสนอมายังบริ ษัทฯภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี
3. บริ ษัทฯไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ า
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ โดยบริ ษัทฯจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึง่ คนเป็ นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน และสนับสนุน
ให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
6. บริ ษัทฯมีประกาศระเบียบเรื่ องการปฏิบตั ใิ นการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยมีการแจ้ งแนวทางและนโยบายให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
และมีการติดตามผลอย่าง
สมํ่าเสมอ
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7. คณะกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ สว่ นเสียและผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
คณะกรรมการได้ พิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี ้ กรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับ
ธุรกรรมที่ทํากับบริ ษัทฯต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี ้ ให้ เป็ นไปตาม
ขั้นตอนหรื อมาตรการการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
8. คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และวิธีการรายงาน เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่มีสว่ นรู้ข้อมูลภายในใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ และกําหนดให้
กรรมการและผู้บริ หารที่มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็ นประจํา
9. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เสร็ จสมบูรณ์ และแจ้ งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริ มความร่วมมือระหว่าง บริ ษัทฯ กับผู้มีสว่ นได้ เสียในการ
สร้ างเสริ มผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือ และดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง และชุมชนที่
บริ ษัทตั ้งอยู่ สังคม หรื อภาครัฐ
1. บริ ษัทฯได้ จดั ทําคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
คนได้ รับทราบและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งได้ กําหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบตั ิตามไว้ ใน
คูม่ ือพนักงาน
2. บริ ษัทฯมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยกําหนดให้ บริ ษัทฯ
และบริ ษัท ย่อยต้ องผ่านการรั บ รองระบบคุณ ภาพด้ านสิ่งแวดล้ อม (ISO 14000) และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3. บริ ษัทฯมีนโยบายในการยกระดับคุณ ภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้ มี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นและ มีความปลอดภัยในการทํางาน
4. คณะกรรมการกําหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในประเด็น
เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต้ องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรื อ การผิดจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯได้ โดยตรง
5. บริ ษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการที่บริ ษัทฯละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสีย ไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ของบริ ษัทฯ
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6. บริ ษัทฯประกาศให้ ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่รับทราบข้ อมูลภายในที่มี
นัยสําคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริ ษัทฯจะมี การประกาศผลการดําเนินงาน หรื อ
ข้ อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

หมวด 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวกับ ธุรกิ จและผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและการประกอบการที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1. บริ ษัทฯเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ ผ่านทาง website
ของบริ ษัทฯ ทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้ วย
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
3. เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิ ด เผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ที่ อ อก
หลักทรัพย์ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
(แบบ56-1) ได้ แก่ (1) ข้ อมูลทัว่ ไป (2) ปั จจัยความเสี่ยง (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (4)
การประกอบธุรกิ จ ของแต่ละสายผลิต ภัณ ฑ์ (5) ทรั พ ย์ สิน ที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิ จ (6)ข้ อ
พิ พ าททางกฎหมาย (7) โครงสร้ างเงิ น ทุ น (8) การจั ด การ (9) การควบคุ ม ภายใน
(10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (12) ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. คณะกรรมการจัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่ ไ ปกั บ รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี และจั ด ให้ มี ร ายงานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
5. คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการเข้ าร่วมประชุมในแต่ละปี
6. คณะกรรมการจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้ รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการ
เป็ นกรรมการบริ ษั ทย่อย หรื อ หน้ าที่ อื่น เช่น ที่ ปรึ กษา รวมทั้ง รายละเอี ยดค่าตอบแทนของ
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ผู้บริ หาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อํานวยการ ไว้ ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลและผู้มีอํานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
7.1.1 กํ าหนดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ อทํ าหน้ าที่ สื่อสารกับ บุคคลภายนอก
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศที่สําคัญให้ ประชาชนทราบ
(2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัว่ ถึง
(3) ชี ้แจงกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวสารต่าง ๆ
(4) การดําเนินการเมื่ อมี การซื ้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทจดทะเบียนผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด
(5) การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริ มที่ไม่มีเหตุอนั ควร
(6) การซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ของบริ ษั ท จดทะเบี ยน โดยใช้ ข้อมูลภายใน ได้ อย่าง
ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็ นธรรม
บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ บุ ค คลผู้มี อํ า นาจในการให้ ข้ อ มูล ดัง กล่ า ว ได้ แ ก่ กรรมการ
ผู้อํานวยการ หรื อ รองกรรมการผู้อํานวยการ สํานักกรรมการผู้อํานวยการ หรื อ รอง
กรรมการผู้อํานวยการ สายการเงินและบัญชี
7.1.2 กํ า หนดให้ บุ ค คลที่ มี อํ า นาจในการประสานงานการเปิ ดเผยข้ อมู ล กั บ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Contact Person) ดังนี ้
(1) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญ ชี ได้ แก่ งบการเงินประจํ าปี
และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) โดยรองกรรมการผู้อํานวยการ สายการเงินและ
บัญชี หรื อรองกรรมการผู้อํานวยการ สํานักกรรมการผู้อํานวยการ
(2) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้ แก่ รายการได้ มา/ จํ าหน่ายไป ซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ รายการที่ เกี่ ย วโยง กํ า หนดวัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น การเปลี่ ย นแปลง
กรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ ายที่ตั้งสํานักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้
ถื อ หุ้น และโครงการลงทุน เป็ น ต้ น โดย รองกรรมการผู้อํ า นวยการ สํ า นัก
กรรมการผู้อํานวยการ
7.2 การให้ ข้อ มูลข่าวสารทั่วไปสําหรั บ การบริ ห ารองค์ กร กับ สื่อสารมวลชน โดยกํ าหนดให้
กรรมการผู้อํานวยการ มีหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์กร
ต่อสื่อสารมวลชน
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7.3 กําหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
7.3.1 บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด กํ า หนดให้ รองกรรมการ
ผู้ อํ า นวยการ สํ า นั ก กรรมการผู้ อํ า นวยการ หรื อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ เป็ นผู้
ประสานงาน
7.3.2 สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กํ า หนดให้
เลขานุการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ประสานงาน
8. คณะกรรมการและผู้บ ริ ห าร มี ก ารรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. กรรมการ และผู้บ ริ หาร 4 รายแรกนับ จากกรรมการผู้อํ านวยการ มี หน้ าที่ ต้องจัดทํ ารายงาน
การมี ส่วนได้ เสี ย ของตนเองและบุค คลที่ เกี่ ย วข้ องต่อประธานกรรมการบริ ษั ท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551มาก
ไปกว่านั้น คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ มีนโยบายให้ พนักงานระดับบริ หาร ตําแหน่ง ผู้จดั การ
ทั่ ว ไป และผู้ จั ด การแผนก ต้ องจั ด ทํ า รายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย ของตนเองและบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ งใส เป็ น ธรรม และเท่ า เที ย มกัน โดย
รายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบฯรับทราบรายไตรมาส
10. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทําการซื ้อ/
ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริ ษัทฯ และรายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบ
รายไตรมาส
11. คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องทุกด้ าน ครอบคลุมปั จจัยความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตั ิการ
ด้ า น อื่ น ๆ พิ จ า รณ า ถึ งโอ ก า ส ที่ จ ะ เกิ ด แ ล ะ ระ ดับ ค ว า ม รุ น แ รงข อ งผ ล ก ระ ท บ
กํ าหนดมาตรการในการป้อ งกัน แก้ ไขและผู้รับ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจน รวมทั้งกํ าหนดมาตรการใน
การรายงานและการติ ด ตามประเมิ น ผล โดยจัด ให้มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ระดับ จัดการ มี หน้ าที่ นํ าเสนอแผนงานและผลการปฏิ บัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นประจํา
12. คณะกรรมการ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ านทั้ง ด้ านการเงิน
การ
ปฏิบัติงาน การดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง และจัดให้ มี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ อยู่เสมอกําหนดระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มี
หน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ เป็ น อิ ส ระ รายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทํ า หน้ า ที่
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
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หมวด 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้น และเป็ นอิสระต่อฝ่ ายจัดการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทฯ
5.1.1 ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯปฏิบัติหน้ าที่และใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่ องต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้ าที่และอิสระที่จะ
ตั้งคําถาม แสดงความคิดเห็น หรื อคัดค้ านในกรณี ที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการบริ ษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ สําหรับผู้ที่จะมาปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นกรรมการ โดยพิจารณา
จากทักษะที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีด ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน โดย
ไม่ได้ จํากัด เพศ ที่จะมาปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้ คณะกรรมการมีความ
เข้ มแข็งมากยิ่งขึ ้น
5.1.3 คุณสมบัตขิ องกรรมการ : ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และความพร้ อมในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ซึง่ ควรมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้ อย ดังนี ้
(1) เป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย บริ ษัทมหาชน จํากัด และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทํางานที่ผา่ นมาอย่างยาวนาน หรื อเฉพาะด้ าน
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์บริ ษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ
(3) เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สําคัญเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
(4) เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม และคุณสมบัตอิ ื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
5.1.4 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม
หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี ้ให้ นบั หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการบริ หารงานในทางปกติธุรกิจของ บริ ษัทฯ
บริ ษัทในกลุ่ม บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ รวมทั้งไม่
เป็ นกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจํ าจากบริ ษั ทฯ บริ ษั ทในกลุ่ม บริ ษั ทร่ วม บริ ษั ทที่เกี่ ยวข้ องหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษัทฯ
(3) กํ าหนดวาระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข และเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
(4) เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทั้งในด้ าน
การเงินและบริ หารงาน
(5) เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
(6) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาท
ต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ นิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(7) เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษัทฯ
(8) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตั้งขึ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริ ษัทฯ หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(9) สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ แสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอิสระ
5.1.5 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษัทฯให้ มีคณะกรรมการบริ ษัทฯไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของ
บริ ษัทฯ ซึง่ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่
เป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริ หาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์อื่น
ใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี และไม่จํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
5.1.6 คณะกรรมการมีการแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้ า
โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
5.1.7 จํานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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5.1.8 กรรมการผู้อํานวยการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอื่น
ได้ ไม่เกิน 3 บริ ษัท โดยต้ องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่อน
5.1.9 คณะกรรมการกํ าหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อํานวยการ เพื่ อ
ตรวจสอบถ่ ว งดุล การทํ า งานของฝ่ ายบริ ห ารได้ อ ย่ า งอิ ส ระ โดยแบ่ ง แยกหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบออกจากกัน ดังนี ้
ประธานกรรมการ มีหน้ าที่
(1) เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
(2) การลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณี ที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ข้ างเท่ากัน
(3) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ
(4) ทําหน้ าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้อาํ นวยการ มีหน้ าที่
(1) จัด ทํ า นโยบาย แนวทางยุท ธศาสตร์ ก ารทํ า ธุ รกิ จ เป้ า หมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจําปี ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯอนุมตั ิ ดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิ
(2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจํ าเดือนและไตรมาสของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เทียบกับแผนและงบประมาณ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบ พร้ อมข้ อเสนอแนะ
(3) เรื่ องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
5.1.10 คณะกรรมการจัด ให้ มี เลขานุก ารบริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การจัด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาเอกสาร
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจําปี หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานการมีส่วนได้ เสียของ
กรรมการและผู้บริ หาร ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
รวมทั้งต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.2

คณะกรรมการชุดย่ อยในคณะกรรมการบริ ษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ มี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด ย่อยจํ านวน 4 คณะ ได้ แก่ (1) คณะกรรมการ
บริ ห าร (2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล (3) คณะกรรมการสรรหาและค่ า ตอบแทนฯ และ
(4) คณะกรรมการนโยบายบริ หารความเสี่ยง ทั้งนี ้ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้ รับการแต่งตั้งใหม่ได้
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คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริ ษัทฯ
โดยมีอํานาจแจ้ งให้ ฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุม ชี ้แจง หรื อจัดทํารายงานเสนอ เพื่อให้ คําแนะนําการดําเนินการที่
ได้ รับมอบหมายได้ ตามที่เห็นควร
5.2.1 คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน มีประธานฯ เป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าที่
(1) กลัน่ กรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทําธุรกิจ โครงสร้ างการบริ หารงาน แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจําปี
(2) ติดตามและกํากับการดําเนินการ (1) แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจ
ประจํ าปี ที่ ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ (2) ผลการดําเนิ นงานทางการเงินของ
บริ ษัทฯ และ (3) การบริ หารความเสี่ยง
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมาย
5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล : ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทําหน้ าที่
สอบทานรายงานทางการเงินให้ ถกู ต้ อง เพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้ มีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการ พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิใน
เรื่ อ งการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการและจริ ย ธรรมทางธุรกิ จ พร้ อมทั้งติ ด ตามดูแลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
นโยบายและหลักปฏิบตั ติ ามกรอบจริ ยธรรม
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทนฯ : ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยประธานฯ
เป็ นกรรมการอิ ส ระ ทํ า หน้ าที่ ส รรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการใน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้อํานวยการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสําหรับ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ คณะกรรมการชุด ย่ อ ย กรรมการผู้อํ า นวยการ และรองกรรมการผู้อํ า นวยการ และ
พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ อัตราค่าตอบแทนสําหรับ
กรรมการบริ ษั ท ฯ และผู้บ ริ ห ารให้ เหมาะสมกับ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ สอดคล้ อ งกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
5.2.4 คณะกรรมการนโยบายบริ หารความเสี่ยง : ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ โดยมี ประธานฯ
เป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าที่กําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง สร้ างความเข้ าใจในภาพรวมของ
การบริ หารความเสี่ยง ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับจัดการ
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5.3 บทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และการกํากับดูแลให้
การบริ หารจัดการ เป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ูถือหุ้น อยู่ใน
กรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
5.3.1 คณะกรรมการมี ห น้ าที่ กํ า หนดให้เรื่ อ งต่ อ ไปนี ้ เป็ นอํ า นาจหน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ที่จะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ ให้ ความเห็นชอบ ดังนี ้
(1) นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี
ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
(2) ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริ ษัทฯ เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ มระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจําปี
(4) การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ และเกินงบลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการ
(5) การซื ้อและจําหน่ายสินทรัพย์ การซื ้อกิจการ และเข้ าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดั กับเกณฑ์
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ มี มูล ค่ า เกิ น จํ า นวนที่ ม อบอํ า นาจให้ ก รรมการ
ผู้อํานวยการ
(6) การทําธุรกรรม หรื อการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระ
หนี ้สิน ยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
(7) การทําสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มี
ความสําคัญ
(8) การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ส่วนที่ไม่เข้ าข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(9) ธุรกรรมใด ๆที่มีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบตั ทิ ี่มีนยั สําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
(12) การว่าจ้ างกรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริ หารระดับสูง
(13) การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจ อนุมตั ทิ ี่มอบให้ กรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง
(14) การอนุมตั วิ งเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรื อสูตรโบนัส หรื อสูตรการปรับผลตอบแทน
ประจําปี ของผู้บริ หารและพนักงาน
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(15) การเสนอแต่งตั้ง และการสิ ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
(16) การมอบอํ านาจหน้ าที่ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้อํานวยการ หรื อกรรมการ
บริ ษัทฯ คนใดคนเหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการมอบอํานาจหน้ าที่ดงั กล่าว
ทั้งนี ้ต้ องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ ข้ อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(17) การแต่งตั้ง และกําหนดอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) การจัดให้ มี และกํากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(19) การแต่งตั้งกรรมการในบริ ษัทย่อย
(20) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ ไขโครงสร้ างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อํานวยการขึ ้นไป
(21) การดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
5.3.2 คณะกรรมการได้ จัดทํานโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯเป็ นลายลักษณ์ อักษร มี การ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
5.3.3 คณะกรรมการได้ จดั ทําคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกํ าหนดโทษทางวินัย ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื น
และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
5.3.4 รายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีสว่ นได้
เสียไม่มี ส่วนร่ วมในการตัดสิน ใจ พร้ อมทั้งกํ ากับ ดูแล ให้ มี การปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนการดําเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
5.3.5 คณะกรรมการจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้ าน
การดําเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมี
การทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
5.3.6 บริ ษัทฯมีการบริ หารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯทราบ
เป็ นประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปี ละ 1 ครั้ง
5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. บริ ษัทฯจัดให้ มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าทั้งปี และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบ
2. คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
3. กําหนดจํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ โดยต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
4. ประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้อํานวยการเป็ นผู้พิ จารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการ ทั้งนี ้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุมก็ได้
- 12 -

5. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง มีกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุม
ที่ ค รบถ้ วน เพี ย งพอ และจัด ส่ ง ให้ กั บ คณะกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้ าไม่ น้อยกว่ า 7 วัน เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้ เพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ อง และกรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยมีการจัดทําบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บไว้ สําหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้ อง ตรวจสอบได้
7. กรรมการทุกคนสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ น เพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้อํานวยการ เลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อฝ่ ายบริ หารอื่น
8. บริ ษัทฯมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุม
ระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง และแจ้ งให้ กรรมการผู้อํานวยการทราบถึงผลการประชุม
9. คณะกรรมการได้ จัดให้ มีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯทําหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการจัดเตรี ยม
ระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนําเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
10. คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
5.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกปี
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลให้ มีการกําหนด และ/หรื อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขได้ อย่าง
เพียงพอ
บริ ษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. เป็ นการประเมินกรรมการทั้งคณะ
2. หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น กรรมการ ประกอบด้ ว ย โครงสร้ าง/คุณ สมบัติ ข องคณะกรรมการ
บทบาท/หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณ ะกรรมการ การประชุ ม คณ ะกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร โดยอ้ างอิง
แนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กําหนดให้ เลขานุการบริ ษัทฯ เป็ นผู้นําเสนอ รวบรวม สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิตเิ ปรี ยบเทียบ
ผลการประเมินกับปี ที่ผ่านมา ข้ อเสนอแนะจากการประเมินผล และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
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5.6 ค่ าตอบแทนของกรรมการ
5.6.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ เปรี ยบเทียบกับ
ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยการพิ จารณากํ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอํ านาจอนุมัติของการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
5.6.2 ค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห าร เป็นไปตามหลัก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯกํ า หนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารแต่ละคน
5.6.3 กรรมการที่เป็ นกรรมการชุดย่อย จะได้ รับค่าตอบแทนตามบทบาท หน้ าที่ที่รับผิดชอบ
5.6.4 คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็ นผู้ประเมินผล
กรรมการผู้อํานวยการประจําปี โดยใช้ บรรทัดฐานที่ได้ ตกลงกันไว้ เป็ นการล่วงหน้ าตามเกณฑ์ที่
เป็ นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็ นผู้แจ้ งผลการพิจารณาให้ กรรมการผู้อํานวยการ ทราบ
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริ หารระดับสูง โดยการจัดสัมมนา
หัวข้ อต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
5.7.2 คณะกรรมการมี ห น้าที่ ส่ ง เสริ ม และอํ า นวยความสะดวกให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้ แก่
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
5.7.3 คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทําหน้ าที่แนะนํากรรมการใหม่ให้ ร้ ูจกั บริ ษัทฯ โดยเชิญ
มาประชุม ร่ วมกัน และรั บฟั งการบรรยายสรุ ปลักษณะธุรกิ จและแนวทางการดําเนิ นธุรกิ จของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
5.7.4 คณะกรรมการกํ าหนดให้ มี แผนพัฒ นาศักยภาพผู้บ ริ หารระดับ กรรมการผู้อํานวยการและรอง
กรรมการผู้ อํ า นวยการ โดยมอบให้ ฝ่ ายบริ ห ารจั ด ทํ า แผนสื บ ทอดงาน และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ปี ละ 2 ครั้ง
5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ดังนี ้
1. มอบให้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็ นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทํางานที่ผา่ นมาอย่างยาวนาน
2. หลักเกณฑ์ การสรรหา/คัดเลือก จะพิจารณาจากความเหมาะสมและสถานการณ์ ของบริ ษัทฯ
ในช่วงเวลานั้น ๆ
3. เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่และเพียงพอ
4. เป็ นผู้ที่ประกอบไปด้ วย คุณธรรมและจริ ยธรรมในการดําเนินงาน
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5.9 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้อาํ นวยการ
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็ นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการ
พิ จารณากํ าหนดเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานประจํ าปี ของกรรมการผู้อํ านวยการ โดยเกณฑ์
ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับเป้าหมายของบริ ษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5.10 การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับกรรมการผู้อํานวยการและรองกรรมการผู้อํานวยการ
เข้ าร่ วมการประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยเป็ นผู้นําเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ รับ ทราบข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น จากผู้บ ริ ห ารที่ รับ ผิ ด ชอบงานโดยตรง
ขณะเดียวกันผู้บริ หารก็มีโอกาสได้ เรี ยนรู้และทําความเข้ าใจมุมมองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ส่งเสริ ม ให้ มี ก ารพบปะ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่างกรรมการและ
ผู้บ ริ หารระดับ กรรมการผู้อํานวยการ และรองกรรมการผู้อํ านวยการ ในโอกาสอื่ น นอกเหนื อจากการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ กรรมการได้ มีโอกาสทําความรู้จกั คุ้นเคยกับผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ
กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริ หารแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้ าวล่วงหรื อสอดแทรก
การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร แต่ควรแจ้ งให้ กรรมการผู้อํานวยการทราบล่วงหน้ า

การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามและการทบทวน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคู่มือ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ อย่างเคร่ งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
“นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เป็ นประจําทุกปี
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กําหนดให้ มีการทบทวนคูม่ ือ

แหล่ งที่มา/ข้ อมูลอ้ างอิง
1. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด (ฉบับปรับปรุงปี 2549) : ศูนย์พฒ
ั นากํากับดูแลกิจการ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
3. ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายงานการกํากับดูแลกิจการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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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