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บทนํา

บริ ษัทยึดมันต่อการดํา เนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี โปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และยึดถือปฏิบ ัติ
ตามกฎระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
และกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกส่วนและมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิงแวดล้ อม บริ ษัทมีเชือมันว่าการดําเนินการตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการทีดีจ ะส่งผลให้ ธุ รกิจของบริ ษัท เจริญเติบโตอย่ าง
ยังยืน ตลอดจนสร้ างความเชือมันให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียได้
เพือเสริ มสร้ างความโปร่ งใส และเป็ น ประโยชน์ ต่อการดําเนิน ธุรกิ จของบริ ษัท อันจะทํ าให้ เกิดความเชือมันในกลุ่มผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย ดังนัน คณะกรรมการบริ ษัท จึ งได้ มีการกําหนด นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับนี
ขึน เพือเป็ นแนวปฏิบตั ิให้ กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที ความรับผิดชอบตามหลักการกํ ากับ
ดูแลกิจการทีดี
นอกจากการทีบริ ษัทได้ กําหนด “นโยบายการกํากับ ดูแลกิจการ” ไว้ อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มี
การสื อสารให้ พ นักงานได้ รับ รู้ และเข้ าใจในนโยบายการการกํ า กับดูแลกิจการที ดี ซึงได้ ถูกเผยแพร่ บนเว๊ ปไซด์ข องบริ ษั ท
http://www.filtervision.co.th หัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการทีดี ผ่านการจัดกิจกรรมและอบรมให้ พนักงานทุกคนในองค์กร

นายโชติศกั ดิ อาสภวิริยะ
ประธานกรรมการ
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
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5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
 ความเป็ นอิสระและเป็ น กลางของกรรมการ
 ความหลากหลายของกรรมการ
 คุณสมบัติของกรรมการ
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. คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริ หาร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน
 คณะกรรมการบริ หารความเสียง
5.3 บทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
5.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5.9 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
5.10 การติดต่อสือสารกับฝ่ า ยบริ หาร
การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามและการทบทวน
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หมวดที 1 สิท ธิข องผู้ถ อื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ มีน โยบายที จะให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น มี ส ่ว นในการดูแ ลกิ จ การ และให้ ค วามเห็น เกี ยวกับ การดํ า เนิน กิจ การ
ให้ ม ากขึ น จึง เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ได้ รับ สิท ธิ ต ่า ง ๆ ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ในการได้ รับ สารสนเทศที เพี ย งพอ ทัน เวลา ในรู ป แบบ
ที เหมาะสมต่อ การตัด สิ น ใจ, สิท ธิใ นการเข้ าร่ ว มประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที ประชุมผู้ถือ หุ้น เพื อตัดสิ น ใจในการ
เปลี ยนแปลงนโยบายที สํา คัญ ของบริ ษั ท ฯ สิท ธิ ในการเลือ กตังและถอดถอนกรรมการ สิท ธิ ในการให้ ความเห็น ชอบในการ
แต่งตั งผู้ ส อบบัญ ชี และสิ ท ธิใ นส่ ว นแบ่งผลกํ า ไร ผู้ ถือ หุ้ น มีสิ ท ธิ ในความเป็ น เจ้ าของโดยควบคุม บริ ษั ท ผ่านการแต่ง ตัง
คณะกรรมการให้ ทํา หน้ า ที แทนตน ผู้ ถื อหุ้ น มีส ิท ธิ ในการตัด สิน ใจเกี ยวกับ การเปลี ยนแปลงที สํ า คัญ ของบริ ษ ั ท รวมทั ง
การได้ รับ ข่ าวสารข้ อ มูลของกิจการอย่ างเพี ยงพอ เพือใช้ ในการตัดสิ น ใจ ผู้ถื อ หุ้น มีสิท ธิ ในการเข้ า ร่ วมประชุม ผู้ถือ หุ้ น เพื อใช้
สิท ธิ อ อกเสีย งในที ประชุม เพื อแต่ง ตั งหรื อ ถอดถอนกรรมการ แต่ง ตังผู้ ส อบบัญ ชี และเรื องที มี ผ ลกระทบต่อ บริ ษั ท เช่น
การจัดสรรเงิ น ปั น ผล การกําหนดหรื อ แก้ ไขข้ อ บังคับและหนัง สื อ บริ คณห์ ส นธิ การลดทุน หรื อ เพิ มทุนและการอนุมัต ิรายการ
พิเศษเป็ นต้ น
1. บริ ษัท ฯจะส่งเอกสาร ข้ อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม ตลอดจน ข้ อมูล ทังหมดที เกี ยวข้ อ งกับเรื อง
ที ต้ อ งตัดสิ น ใจในที ประชุม ให้ ก ับ ผู้ถ ือ หุ้น ทุกคนได้ ท ราบเป็ น การล่ วงหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่า 21 วัน รวมทังเผยแพร่
ข้ อ มูลดังกล่าวไว้ ใน website ของบริ ษัท ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริ ษัท ฯ กําหนดแนวปฏิบัติสําหรั บ ระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจํ าปี เพือให้ เป็ นไปตามหลักการ
กับดูแลกิจการทีดี ไว้ ดงั นี
1. รั บรองรายงานการประชุมครังทีผ่ านมา
2. รั บทราบผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ฯในรอบปี ทีผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติง บดุล และบัญ ชีกําไรขาดทุน สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจําปี สินสุด ณ 31 ธัน วาคม
ปี ทีผ่านมา
4. พิจารณาอนุมัติการจัด สรรกําไรจากผลการดําเนิ นงานปี ที ผ่านมา
5. พิจารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการที ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่ง ตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี
8. เรื องอื น ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถามประเด็น สํา คัญ ที อยู่ ใ นความสนใจ และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ ษัท ฯ ตอบข้ อซักถาม และ/หรื อ ชีแจงผู้ถือหุ้น ทราบ โดยไม่มีการลงมติ
3. เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้ น ส่ ง คํ า ถามที เกี ยวข้ อ งกับวาระการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ล่ว งหน้ า
ก่อ นวัน ประชุมผู้ถือ หุ้น เป็ น การล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่า 10 วัน ผ่ านทางเว็บไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ ทางโทรสาร หรื อ
ทางอี เมล์ ของเลขานุการบริ ษั ท โดยแจ้ ง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย พร้ อมกับ การแจ้ ง
เผยแพร่ ข้ อมูล หนังสื อ เชิญประชุม ผู้ถือ หุ้นประจําปี
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4. บริ ษั ทฯอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือ หุ้น ได้ ใช้ สิ ท ธิ ในการเข้ า ร่ วมประชุมและออกเสียงอย่ า งเต็มที โดยจัด ประชุม
ในวันทําการที โรงแรม หรื อสถานที จัดการประชุมซึงอยู่ใ นเขตกรุงเทพ และปริ มณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อ
การเดินทางของผู้ถือ หุ้น จัดให้ มีบุคลากรและเทคโนโลยีอ ย่างเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้
มีอ ากรแสตมป์ สําหรับผู้ถือหุ้น ที รับมอบฉันทะ
5. บริ ษัทฯได้ จัดสรรเวลา และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือ หุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็ นและตังคําถามต่อทีประชุมในเรื องที
เกียวข้ องกับ บริ ษั ทฯได้
6. กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง ของบริ ษั ท ฯทุก คน เข้ า ร่ ว มการประชุม ผู้ ถ ือ หุ้ น และร่ วมตอบข้ อ ซัก ถามต่อ ที
ประชุมผู้ถือ หุ้น

หมวดที 2 การปฏิบ ัต ิต่ อ ผู้ถ ือ หุ้น อย่ างเท่ าเทีย มกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมีน โยบายที จะให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น มีส ่ว นการดูแ ลกิจ การ และให้ ค วามเห็น เกี ยวกับ การ
ดําเนิน การให้ มากขึน จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมี สิทธิ ต่างๆ ขันพืนฐานทีเท่าเที ยมกัน
1. เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น มี สิท ธิ เสนอเรื องเพื อบรรจุเป็ น วาระในการประชุมผู้ถือ หุ้น ตามหลัก เกณฑ์ ที บริ ษั ท ฯ
กําหนด ซึงได้ เผยแพร่ ร ายละเอียดในเว็บไซต์ข องบริ ษัท ฯที http://www.filtervision.co.th โดย ให้ เสนอมายัง
บริ ษัท ฯภายใน 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ หุ้น เสนอชื อบุคคลเข้ ารับการเลือ กตังเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที บริ ษั ทฯ กําหนด ซึงได้
เผยแพร่ ร ายละเอีย ดในเว็บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯที http://www. filtervision.co.th โดยให้ เสนอมายัง บริ ษ ั ท ฯ
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
3. บริ ษัท ฯไม่ มีการเพิมวาระการประชุม หรื อ เปลี ยนแปลงข้ อ มูลสําคัญ โดยไม่ ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ถู ื อ หุ้นทราบล่ วงหน้ า
4. ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ ว มประชุมได้ สามารถใช้ ห นังสือ มอบฉันทะที กําหนดทิ ศ ทางการลงคะแนนเสี ยงได้
โดยบริ ษั ทฯจะเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้ อ ยหนึงคนเป็ นทางเลือ กในการมอบฉั น ทะของผู้ถือ หุ้น
5. คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ง ตังกรรมการเป็ น รายคน และสนับ สนุน ให้ มีการใช้
บัตรลงคะแนนเสียง เพือความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
6. บริ ษั ท ฯมีป ระกาศระเบี ย บเรื องการปฏิ บ ัติในการใช้ ข้ อมูล ภายใน เพื อป้อ งกัน มิให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงาน ใช้ ข้อ มูล ภายใน เพื อหาผลประโยชน์ แ ก่ตนเอง หรื อ ผู้ อืนในทางมิชอบ โดยมี การแจ้ งแนวทางและ
นโยบายให้ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติด ตามผลอย่า งสมําเสมอ
คณะกรรมการและผู้บ ริ หารจะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มูล เกี ยวกับ ส่วนได้ ส ่วนเสียและผู้เกียวข้ อ ง เพื อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณา
ธุรกรรมของบริ ษัท ฯทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และตัดสิ นใจเพือประโยชน์ ข องบริ ษัท ฯโดยรวม ทังนี กรรมการและ
ผู้บ ริห ารที มีส่ วนได้ ส่ว นเสี ยกับ ธุรกรรมที ทํา กับบริ ษัท ฯต้ อ งไม่มีส ่วนร่ วมในการตัดสิ น ใจทําธุรกรรมดัง กล่า ว ทังนี ให้ เป็ น ไป
ตามขันตอนหรื อมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
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7. คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายเรื องการซื อขายหลัก ทรัพ ย์ ข องบริ ษ ั ท ฯ และวิธี ก ารรายงาน เพื อให้
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานที มีส่ ว นรู้ ข้ อ มูล ภายในใช้ เป็ น แนวปฏิ บ ัต ิ และกํ า หนดให้ ก รรมการและ
ผู้บ ริ ห ารทีมีหน้ าที รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ ต่อ คณะกรรมการเป็ นประจํา
8. คณะกรรมการจัด ทํารายงานการประชุมผู้ถื อหุ้น ให้ เสร็ จสมบูรณ์ และแจ้ ง ผู้ถือ หุ้น ทราบ ผ่านทางเว็บ ไซต์
ของบริ ษัท ฯภายใน 14 วันนับ จากวัน ประชุม

หมวดที 3 บทบาทของผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย
คณะกรรมการบริ ษัท ฯมีน โยบายทีจะส่งเสริ มความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษัท ฯกับผู้มีส่วนได้ เสี ยในการ
สร้ างเสริ มผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ส่ง เสริ ม ให้ เกิ ดความร่ ว มมือ และดูแ ลผู้มี ส่วนได้ เสี ยตามสิ ท ธิ ที มีต าม
กฎหมายที เกี ยวข้ อง
ผู้มีส่ว นได้ เสียของบริ ษั ทฯ ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือ หุ้น หรื อ ผู้ลงทุน เจ้ าหนี คู่แข่ ง และชุม ชนที บริ ษั ท ตังอยู่
สังคม หรื อ ภาครัฐ
1. บริ ษั ท ฯได้ จัด ทํา คู่มือ จริ ย ธรรมธุร กิจ และประกาศใช้ เพื อให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนได้
รั บทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่ งครั ด รวมทังได้ กําหนดโทษในการทีไม่ปฏิบ ัติตามไว้ ในคู่มือพนักงาน
2. บริ ษัท ฯมีน โยบายในการดูแ ลรั กษาสิงแวดล้ อมและรั บผิดชอบต่อ สังคม โดยกําหนดให้ บริ ษั ทฯ และบริ ษัท
ย่อยนําแนวทางระบบคุณภาพด้ านสิงแวดล้ อม (ISO 14000) มาประยุก ต์ใช้ และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอย่ างเพี ยงพอ
3. บริ ษัท ฯมีน โยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้ มีความเป็ นอยู่ที ดี
ขึนและ มีความปลอดภัยในการทํางาน
4. คณะกรรมการกํา หนดกลไกคุ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้แ จ้ งเบาะแสต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในประเด็น เกี ยวกับ
การทํ า ผิ ด กฎหมาย ความถูก ต้ อ งของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุม ภายในที บกพร่ อ ง หรื อ การผิ ด
จรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ฯได้ โดยตรง
5. บริ ษัท ฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีทีผู้มีส่วนได้ เสี ยได้ รับ ความเสียหายจากการทีบริ ษัท ฯละเมิ ด
สิท ธิ ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ เสีย ไว้ ในคู่มือ จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษั ท
6. บริ ษัท ฯประกาศให้ ท ราบทัวกันว่า กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีรั บทราบข้ อ มูลภายในที มีนัยสําคัญทีอาจ
ส่งผลต่อ การเปลียนแปลงของราคาซือขายหลักทรัพ ย์ จะต้ องระงับการซือขายหลัก ทรัพย์ ข องบริษัท ฯ ในช่วง 1
เดือนก่อนทีบริษัทฯจะมีการประกาศผลการดําเนิน งาน หรือข้ อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อ มูล และความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงิน และอืน ๆ ที เกี ยวกับ ธุ รกิ จและผลประกอบการของ
บริ ษัทฯ ทีตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้ วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการ
ทีแท้ จริ งของบริ ษัทฯ รวมทังอนาคตของธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ มุ่งมั นที จะดูแ ลให้ มี การปฏิ บัติต ามกฎหมาย ข้ อ บังคับ และระเบี ยบที เกี ยวข้ องเกี ยวกับ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี
1. บริ ษัท ฯเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ ทีกําหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจํ า ปี (แบบ 56-2) รวมทั งเผยแพร่ ผ่ า นทาง website ของบริ ษั ท ฯ ทั งที เป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้ วย
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิ บ ัติตามนโยบายกํากับดูแ ลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจํ าปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
3.

เพือให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี การ รายงานการ
เปิ ด เผยข้ อมูล เกี ยวกับ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ที ออก หลั กทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯได้
กําหนดให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล ผ่านแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจํ าปี (แบบ56-1) ได้ แ ก่ (1) ข้ อ มูลทั วไป (2)
ปั จจัยความเสียง (3) ลักษณะการประกอบธุ รกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพย์ สินที
ใช้ ในการประกอบธุรกิจ (6) ข้ อพิพาททางกฎหมาย (7) โครงสร้ างเงิน ทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุมภายใน
(10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (12) ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง

4. คณะกรรมการจัด ให้ มี รายงานความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่ไปกั บ
รายงานของผู้ส อบบัญชี และจั ดให้ มีรายงานการกํ ากั บ ดูแ ลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2)
5. คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชือ และบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั ง
ของการประชุม และจํานวนครังทีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมในแต่ละปี
6.

คณะกรรมการจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภททีแต่ละคนได้ รับ รวมทังค่าตอบแทนจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษั ท ย่ อย หรื อ หน้ าที อื น เช่ น ที ปรึ กษา รวมทังรายละเอี ย ดค่า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห าร รายแรกนับ จาก
กรรมการผู้จัดการ ไว้ ในรายงานประจําปี (แบบ -2) และแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจําปี (แบบ -1)

7. การเปิ ดเผยข้ อมูลและผู้มีอํานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
7.1.1

กําหนดให้ มีผ้ ทู ํ าหน้ าทีนักลงทุน สัมพันธ์ เพือทํ าหน้ าทีสือสารกับบุคคลภายนอก ได้ แ ก่ ผู้ถือ หุ้น
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัวไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐทีเกียวข้ อง ดังนี
(1)

เปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญให้ ประชาชนทราบ
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(2)

เผยแพร่ สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัวถึ ง

(3)
(4)

ชีแจงกรณีทีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
การดํ าเนิ น การเมื อมี ก ารซื อขายหลักทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบียนผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด

(5)
(6)

การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริ มทีไม่มีเหตุอนั ควร
การซือขายหลักทรัพ ย์ ข องบริ ษั ทจดทะเบี ยน โดยใช้ ข้อ มูลภายใน ได้ อ ย่ างถู กต้ อ ง
เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็ นธรรม

บริ ษั ท ฯ กํ าหนดให้ บุ ค คลผู้มีอํ า นาจในการให้ ข้ อมูล ดัง กล่ าว ได้ แก่ กรรมการผู้จัด การ หรือ ผู้จัด การทัวไป
หรื อ ผู้ช่วยผู้จดั การทัวไป ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
7.1.2

กําหนดให้ บุคคลทีมีอํานาจในการประสานงานการเปิ ดเผยข้ อมูลกับตลาด
หลักทรัพย์ ฯ (Contact Person) ดังนี
(1)

การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญ ชี ได้ แ ก่ งบการเงิน ประจํ าปี แ ละงบ
การเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) โดยผู้ช่วยผู้จั ดการทัวไป ฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิ น และ
เลขานุการบริ ษัท

(2)

การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้ แ ก่ รายการได้ มา/ จําหน่ ายไป ซึงสินทรั พย์
รายการทีเกี ยวโยง กํ าหนดวัน ประชุม ผู้ถือ หุ้น การเปลียนแปลงกรรมการและผู้ส อบ
บัญชี การย้ ายทีตังสํ านักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น และโครงการลงทุ น
เป็ นต้ น โดยเลขานุการบริ ษัทฯ

7.2 การให้ ข้อ มูลข่ าวสารทัวไปสํ าหรั บ การบริ ห ารองค์ กร กับ สื อสารมวลชน โดยกําหนดให้ กรรมการผู้จัดการ
มีหน้ าทีในการให้ ข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสือสารมวลชน
7.3 กําหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง ได้ แก่
7.3.1 บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด กํ า หนดให้ เลขานุก ารบริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้ประสานงาน
7.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ กํ าหนดให้ เลขานุการ
บริษัทฯ เป็ นผู้ประสานงาน
8. คณะกรรมการและผู้บ ริ หาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงการถือ หลักทรัพ ย์เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
9. กรรมการ และผู้ บริ ห าร 4 รายแรกนับ จากกรรมการผู้จัดการ มี ห น้ าที ต้ องจัดทํ า รายงานการมีส่ ว นได้ เสียของ
ตน เองและบุ ค คลที เกี ยวข้ องต่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
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พระราชบัญญัติห ลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 มากไปกว่านัน คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ มีนโยบายให้
พนักงานระดับบริ หาร ตําแหน่ ง ผู้จัด การทัวไป และผู้จัดการฝ่ าย ต้ องจัดทํารายงานการมีส่ วนได้ เสียของตนเอง
และบุคคลทีเกียวข้ อง เพือให้ การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม และเท่าเที ยมกัน โดยรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็ นรายไตรมาส
10. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร ต้ องแจ้ งให้ บ ริษัทฯ ทราบอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่ อนทํ าการซือ/ขายหลักทรัพ ย์
ผ่านเลขานุการบริ ษัทฯ และรายงานให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส
11. คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบบริ หารความเสี ยงที เกี ยวข้ องทุกด้ าน ครอบคลุมปั จจัยความเสียงที เกี ยวข้ อ ง
กับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุท ธ์ ท างธุ รกิ จ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้ านอื นๆ พิจารณาถึงโอกาสที
จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ ไขและผู้รับผิดชอบทีชัดเจน รวมทัง
กําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสียงในระดับ
จัดการ มีหน้ าทีนําเสนอแผนงานและผลการปฏิบ ัตติ ามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็ นประจํ า
12. คณะกรรมการ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้ านทังด้ านการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบทีเกียวข้ อง และจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิ ภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแ ลเงิ น ลงทุน ของผู้ถือ หุ้น และสิ นทรั พ ย์ ของบริ ษัทฯอยู่ เสมอ กําหนดระเบียบ
ปฏิบัตเิ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเป็ น อิส ระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน้ าทีตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตามระเบียบทีวางไว้

หมวดที 5 ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
คณ ะกรรมการบ ริ ษั ท มี บ ทบ าทสํ า คัญ ใน การกํ า กั บ ดู แ ล กิ จ การ เพื อประ โยชน์ สู ง สุ ด ขอ งบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบ ัตหิ น้ าทีต่อผู้ถือหุ้น และเป็ นอิสระต่อฝ่ ายจัดการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
5.1.1 ความเป็ นอิส ระและเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บัติห น้ าที และใช้ ดุล ยพิ นิ จอย่ า งเป็ น อิ ส ระในการพิ จารณาตัดสิ น ใจในเรื องต่ างๆ
ทังจากฝ่ ายบริห ารและผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมี ห น้ าที และอิสระทีจะตังคําถามแสดงความ
คิดเห็ น หรื อคัดค้ า นในกรณี ทีมี ความเห็น ขัดแย้ งในเรื องทีมี ผ ลกระทบต่อ ผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้ น หรื อ ผู้ มี
ส่วนได้ เสีย
5.1.2 ค วาม ห ล าก ห ล ายข อ งกร ร มก าร : คณ ะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการบริ ษั ทฯ ทีต้ องสรรหาฯ สําหรั บผู้ ที จะมาปฏิ บัติหน้ าที เป็ น กรรมการ โดยพิ จารณาจากทักษะ
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ทีจํ า เป็ น ทียังขาดอยู่ ในคณะกรรมการ รวมทั งวิชาชี พ ความเชี ยวชาญเฉพาะด้ า น โดยไม่ ไ ด้ จํ า กั ด เพ ศ
ทีจะมาปฏิบตั หิ น้ าที เป็ นกรรมการแต่ อย่ างใด เพือให้ คณะกรรมการมี ความเข้ มแข็งมากยิงขึน
5.1.3 คุ ณ สมบัต ิ ข องกรร มการ : ผู้ดํารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถและ
ความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที ซึงควรมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้ อย ดังนี
(1) เป็ นบุคคลที ไม่มี ลักษณะต้ อ งห้ ามที กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย บริ ษั ท มหาชนจํ ากัด และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์
(2) มีค วามรู้ ความเชี ยวชาญ และประสบการณ์ ทํางานทีผ่ านมาอย่างยาวนาน หรื อเฉพาะด้ าน ซึงขึนอยู่
กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานัน
(3) เป็ น ผู้ทีสามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริษัทฯ ได้ อย่ างเต็มที โดยเฉพาะการตัดสินใจที สําคัญเพือผลประโยชน์
ของบริษัทฯ
(4) เป็ นผู้ มี คณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัตอิ ืนที อาจกําหนดเพิมเติมตามความเหมาะสม
5.1.4 คุณสมบัต ิข องกรรมการอิส ระ
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ กํ า หนดคุณ สมบัต ิข อ ง“กรรมการอิ ส ระ”ให้ เป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทยเรื องคุณสมบัติข องกรรมการตรวจสอบ ดังนี
(1) ถื อ หุ้ นไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที ชําระแล้ วของบริ ษัทฯ บริ ษัท ในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อ
บริ ษัททีเกียวข้ อง ทังนีให้ นบั หุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
(2) ไม่ เป็ น กรรมการที ได้ รั บมอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบการบริ ห ารงานในทางปกติธุ รกิ จของบริ ษั ท บ ริ ษ ั ท
ในกลุ่ม บริษั ทร่ วม และบริษัท ที เกียวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ รวมทังไม่เป็ น กรรมการที มี
อํานาจลงนามผูก พันบริ ษัท ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที ปรึ กษาที ได้ รั บเงิน เดือนประจํ าจากบริษั ทฯ บริ ษัท
ในกลุ่ ม บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที เกียวข้ องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(3) กํา หนดวาระดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระต่ อ เนื องได้ ไม่ เ กิ น 9 ปี โดยไม่ มี เ งื อนไขและเริ มตังแต่
วันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
(4) เป็ นกรรมการที ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อม ทั งในด้ าน
การเงินและบริ หารงาน
(5) เป็ นกรรมการที ไม่ ใ ช่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม นิ ติ บ ุ ค คลที อาจมี ค วาม
ขัดแย้ ง
(6) เป็ นกรรมการที ไม่ ไ ด้ เป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ งได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้ านบาท
ต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรือ นิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
(7) เป็ น กรรมการที ไม่ ใ ช่ เ ป็ น ผู้ ที เกี ยวข้ องหรื อ ญาติ ส นิ ท ของผู้ บริ หารหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ข อง
บริ ษัทฯ
(8) เป็ นกรรมการที ไม่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั งขึ นเป็ นตั ว แท นเพื อรั ก ษาผลประโยชน์ ข องกรรมการของ
บริ ษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(9) สามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ าที แ สดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการป ฏิ บ ั ติ ง านตา มหน้ าที ที ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอิสระ
5.1.5 องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
บริ ษั ท ฯให้ มี ค ณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ น้ อยกว่ า 5 คน และมี จํา นวนเหมาะสมกั บ ขนาดกิ จ การของ บริ ษั ท ฯ
ซึ งประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมี ก รรมการที เป็ น อิ ส ระอย่ า ง
แท้ จริ ง จากฝ่ ายบริ ห าร และปราศจากความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ อื นใดอั น อาจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งเป็ นอิ ส ระ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจํา นวนกรรมการทั งหมด และไม่ ตากว่
ํ า 3 คน
ซึ งที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ แต่ ง ตังกรรมการ มี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 ปี และไม่จํากัดจํานวนวาระ
การดํารงตําแหน่ง
5.1.6 คณะกรรมการมี ก ารแต่ ง ตั งกรรมการคนใหม่ เ พื อต่ อ จากวาระที เหลื อ อยู่ ข องกรรมการคนก่ อ นหน้ า
โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
5.1.7 จํา นวนบริ ษั ท ที กรรมการแต่ ล ะคนจะดํา รงตํา แหน่ ง ให้ เป็ นไปตามหลั ก การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี
5.1.8 กรรมการผู้ จั ด การแล ะผู้ บริ ห ารระ ดับ สู ง ของบริ ษั ท ฯ สามารถดํา รงตํ า แหน่ ง กรรมการ บริ ษ ั ท อื น
ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท โดยต้ องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน
5.1.9 คณะกรรมการกํา หนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุ ค คลคนละคนกั บ กรรมการผู้ จั ด การ
เพื อตรวจสอบถ่วงดุลการทํ างานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างอิส ระ โดยแบ่งแยกหน้ าที และความรับผิดชอบออกจากกัน
ดังนี
ประธานกรรมการ มีห น้ าที
(1) เป็ นประธานฯ ในทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
(2) การลงคะแน นเสี ย งชี ขาดในกรณี ที ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารลงคะแนนเสี ย ง และ
คะแนนเสียง 2 ข้ างเท่ากัน
(3) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ
(4) ทําหน้ าทีประธานฯ ในทีประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จ ดั การ มีห น้ าที
(1) จั ด ทํา นโยบายแน วทางยุ ท ธศาสตร์ ก ารทํ า ธุ ร กิ จ เป้ า หมาย แผนงาน และงบประมาณป ระจํา ปี
ของบริ ษ ั ท ฯแล ะบริ ษ ั ท ย่ อ ย เสนอคณ ะกรรมการบ ริ ษั ท ฯอ นุ มั ต ิ ดํา เนิ น การให้ เป็ นไป ตาม
นโยบายแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ก ารทํา ธุ ร กิ จ เป้า หมาย แผนงานแ ละงบประ มาณประจํา ปี ของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตั ิ
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(2) รายงานผลงานและผลประ กอบการรายไตรมาสของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย เที ย บกั บ แผน
และงบประมาณ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบ พร้ อมข้ อเสนอแนะ
(3) เรืองอืน ๆ ทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
5.1.10 คณะกรรมการจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท รั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การจั ด ทํา แล ะเก็ บ รั ก ษาเอกสารท ะเบี ย น
กรรม การ ห นั ง สื อ นั ด ป ระ ชุ ม คณ ะ กรรมการ ร ายงาน กา รป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ กรร มการ ร ายง าน
ประจํ า ปี หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม แ ละรายงานการประ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นรวมทั งรายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย
ข อ งกรรมการแล ะ ผู้ บ ริ ห าร ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ าที ด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวัง แ ล ะความ
ซื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั งต้ องปฏิ บ ัติ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท ฯ มติ
คณะกรรมการ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยในคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
คณ ะกรรมการบ ริ ษ ั ท ฯได้ มี ก ารแต่ ง ตั งคณ ะกรรม การชุ ด ย่ อ ยจํ า น วน 4 คณ ะ ได้ แ ก่ (1) คณ ะกรรมการ
บ ริ ห าร (2) คณ ะกรรมการตรวจส อบ (3) คณ ะอ นุ ก รรมการส รรห าและ พิ จ ารณ า ค่ า ตอบ แท น แ ละ (4) คณ ะ
กรรมการบริ ห ารความเสี ยง ทั งนี ได้ กํา หนดให้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะมี ว าระการดํา รงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
และอาจได้ รับการแต่งตังใหม่ได้
คณะกรรมการชุด ย่อ ยแต่ ล ะคณะจะต้ องปฏิ บัติ ห น้ าที ตามที ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี อํ านาจ
แจ้ งให้ ฝ่ ายบริ ห ารเข้ าร่ ว มประชุม ชี แจง หรื อ จั ดทํ า รายงานเสนอ เพื อให้ คํ า แนะนํ าการดํ าเนิ น การที ได้ รับ มอบหมายได้
ตามทีเห็นควร
5.2.1 คณะกรรมการบริห าร : ประกอบด้ วยกรรมการ 9 คน มีประธานฯ เป็ นกรรมการผู้จัดการ ทําหน้ าที
(1) กลันกรองนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ ในการทําธุรกิจ โครงสร้ างการบริ หารงาน แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจําปี
(2) ติดตามและกํากับการดําเนินการ (1) แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการทีอยู่ในแผนธุรกิจ
ประจําปี ทีได้ รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท (2) ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท และ
(3) การบริหารความเสียง
(3) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5.2.2 คณะกร รมการตรวจสอบ : ประกอบด้ วยกรรมการอิ ส ระทังคณะ ทํ าหน้ าที สอบทานรายงานทาง
การเงิ น ให้ ถูกต้ อ ง เพี ยงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้ มีป ระสิ ท ธิ ผ ล
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ทีเกียวข้ อง คัดเลือ กและแต่ง ตังผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที เกี ยว
โยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ จัดทํ ารายงานการกํากับดูแล
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กิจการ พิจารณากํ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในเรื องการกํ ากั บดูแ ลกิ จการและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ พร้ อมทังติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบัตติ ามกรอบจริ ยธรรม
5.2.3 คณะอ นุ ก รร มการสร รหาแ ละพิจ ารณาค่ าตอบแ ทน : ประกอบด้ วยกรรมการอิส ระ 2 คน และ
บุคคลภายนอกซึงไม่ มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ บริษัท คน โดยประธานฯ เป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าทีสรรหา
และคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ดํารงตําแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการบริ ษั ท ติ ด ตามการทํ าแผนสื บ ทอด
ตํา แหน่ งงาน ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของกรรมการผู้ จัดการ เสนอนโยบายจ่ า ยค่ าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ อื นสํ าหรับ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุด ย่ อ ย กรรมการผู้ จัด การ และพิ จ ารณา
ทบทวนโครงสร้ าง ระบบการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ฯ อัตราค่าตอบแทนสําหรั บกรรมการบริษั ทฯ
ให้ เหมาะสมกับหน้ าทีความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับผลการดําเนิน งานของบริษัทฯ
5.2.4 คณะกรรมการบริห ารความเสียง : ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริ ษัท คน
โดยมีประธานฯ เป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าทีกําหนดนโยบายบริ หารความเสียง สร้ างความเข้ าใจ
ในภาพรวมของการบริ หารความเสียง ติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางานบริ หารความเสียงระดับ
จัดการ
5.3 บทบาทหน้ าทีความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให้ การบริหารจัดการ
เป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ทีจะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริ ยธรรมทีดี และ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
5.3.1 คณ ะกรรมการมี ห น้ าที กํ า หนดให้ เรื องต่ อ ไป นี เป็ นอํ า นาจหน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ทีจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ ให้ ความเห็นชอบ ดังนี

(1) นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

(2) ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริ ษัทฯ เทียบกับแผนและ งบประมาณ และ
พิจารณาแนวโน้ มระยะต่อไปของปี

(3) การลงทุนในโครงการทีไม่มีในงบประมาณประจํ าปี
(4) การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการทีได้ รับอนุมตั ไิ ว้ และเกินงบลงทุนอืน ๆ ทีไม่ใช่งบลงทุน
โครงการ
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(5) การซือและจํ าหน่ายสินทรัพย์ การซือกิ จ การ และเข้ าร่ วมในโครงการร่ วมทุนทีไม่ ขัดกับ เกณฑ์
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที มี ม ู ล ค่ า เกิ น จํ า นวนที มอบอํ า นาจให้ กรรมการ
ผู้จัดการ

(6) การทําธุ รกรรม หรื อการกระทําใด ๆ อันมี ผ ลกระทบทีสํ าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีสิ น
ยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ และชือเสียงของบริษัทฯ

(7) การทําสัญญาใด ๆ ทีไม่เกียวกับการทําธุ รกิจปกติ และสัญญาที เกี ยวกับการทําธุ รกิ จปกติที มี
ความสําคัญ

(8) การทํารายการเกียวโยงกันระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมกับบุคคลทีเกี ยวโยงกัน ส่วนที
ไม่เข้ าข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์

(9) ธุรกรรมใด ๆ ทีมีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเกิน 1.5:1
(10) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(11) การเปลี ยนนโยบาย และวิธีปฏิ บัติที มีนัยสําคัญเกี ยวกับ การบัญชี การบริ หารความเสียง และ
การควบคุมภายใน

(12) การว่าจ้ างกรรมการผู้จัดการ
(13) การกําหนดและการเปลียนแปลงอํานาจอนุมัตทิ ีมอบให้ กรรมการผู้จดั การ
(14) การอนุมัติว งเงินการปรั บเงินเดือ นและโบนัส หรื อสูตรโบนัส หรื อสูต รการปรั บผลตอบแทน
การประจําปี ของผู้บริหารและพนักงาน

(15) การเสนอแต่งตัง และการสินสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
(16) การมอบอํานาจหน้ าทีให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริ ษัท คน ใด
คนหนึง รวมถึงการปรับปรุงเปลียนแปลงแก้ ไขการมอบอํานาจหน้ าทีดังกล่าว ทังนีต้ องไม่ขัดกับ
กฎเกณฑ์ ข้ อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(17) การแต่งตัง และกําหนดอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) การจัดให้ มี และกํากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี
(19) การแต่งตังกรรมการในบริ ษัทย่อย
(20) การปรับปรุง เปลียนแปลงและแก้ ไขโครงสร้ างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึนไป
(21) การดําเนินการอืนใดเพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
5.3.2 คณะกรรมการได้ จดั ทํา นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯเป็ นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
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5.3.3 คณะกรรมการได้ จัดทําคูม่ ือ จริ ยธรรมธุรกิจไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษรเพือให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน พร้ อมทังกําหนดโทษทางวินยั ในกรณีทีมีการฝ่ าฝื น และ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง
5.3.4 รายการทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้ เสียไม่ มี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจ พร้ อมทังกํากับดูแล ให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับ ขันตอนการ
ดําเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
5.3.5 คณะกรรมการจัดให้ มีบริ ษัทภายนอกทําหน้ าทีตรวจสอบภายใน ซึงมีความอิสระในการปฏิบัตหิ น้ าที และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้ านการดําเนินงาน
รายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบนโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง
5.3.6 บริ ษัทฯมีการบริหารความเสียงครอบคลุมทังองค์กร โดยมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็ น
ประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิ ผลของการจัดการความเสียงปี ละ 1 ครัง
5.4

การประชุมของคณะกรรมการบริ ษ ัท
1. บริษัทฯจัดให้ มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าทังปี และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบ
2. คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้ อย 4 ครังต่อปี
3. กําหนดจํานวนองค์ป ระชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ โดยต้ องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
4. ประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้พิจารณาเลือกเรื องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทังนี
กรรมการแต่ละคน มีอิสระทีจะเสนอเรื องเข้ าสู่วาระการประชุมก็ได้
5. การประชุมคณะกรรมการแต่ล ะครั ง มี กําหนดวาระการประชุม ทีชั ดเจน มี เอกสารประกอบการประชุ ม ทีครบถ้ วน
เพียงพอ และจัดส่งให้ กับคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพือให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อ มูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม
6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้ เพียงพอทีฝ่ ายบริ ห ารจะเสนอเรื อง และกรรมการจะอภิปรายปั ญหา
สําคัญ กั น อย่ างรอบคอบโดยทั วกั น โดยมี ก ารจัดทํ าบั น ทึ กการประชุ มเป็ น ลายลักษณ์ อ ักษร และจั ดเก็ บ ไว้ สําหรั บ
กรรมการและผู้เกียวข้ องตรวจสอบได้
7. กรรมการทุกคนสามารถเข้ าถึงสารสนเทศทีจําเป็ นเพิ มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ
หรื อฝ่ ายบริหารอืน
8. บริ ษัท ฯมีน โยบายให้ กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ ห าร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุม ระหว่างกัน เอง เพือ
อภิ ปรายปั ญหาต่าง ๆเกียวกับ การจัดการที อยู่ในความสนใจ โดยไม่ มีฝ่ ายจัดการร่ วมด้ วย อย่างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครัง และ
แจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุม
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9. คณะกรรมการได้ จัด ให้ มีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษั ท ฯทํ าหน้ าที ให้ การสนับ สนุน การจัด เตรี ยมระเบี ยบวาระการ
ประชุม ทําหนังสือ เชิ ญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็ บเอกสารเกียวกับการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนทีจะนําเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับ รองรายงานการประชุม
10. คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริหารระดับฝ่ ายของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
5.5 การประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิง านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กําหนดให้ มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกปี
เพือพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลให้ มีการกําหนด และ/หรือดําเนินการปรับ ปรุงแก้ ไขได้ อย่างเพียงพอ
บริ ษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี
1. เป็ นการประเมินกรรมการทังคณะ
2. หลักเกณฑ์ ก ารประเมิ นกรรมการ ประกอบด้ วย โครงสร้ าง/คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท/หน้ าที
และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม คณะกรรมการ ความสั ม พัน ธ์ กับ ฝ่ ายบริ ห าร การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บ ริ ห าร โดยอ้ างอิงแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
3. กํ าหนดให้ เลขานุการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ นํ าเสนอ รวบรวม สรุ ป/วิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิงสถิ ติเปรี ย บเทียบผลการ
ประเมิ นกับ ปี ทีผ่านมา ข้ อ เสนอแนะจากการประเมินผล และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
5.6 ค่ าตอบแทนของกรรมการ
5.6.1

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ เปรี ยบเทียบกับ
ระดับทีปฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และหน้ าทีความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอํานาจอนุมตั ิของการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6.2

ค่าตอบแทนผู้บริ ห ารระดับสู ง ซึงได้ แก่ กรรมการผู้จัดการ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที คณะกรรมการ

5.6.3

บริ ษัทฯกําหนด ซึงเชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการทีเป็ นกรรมการชุดย่อย จะได้ รับค่าตอบแทนตามบทบาท หน้ าทีทีรับผิดชอบ

5.6.4

คณะกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ประเมินผล
กรรมการผู้จัด การประจําปี โดยใช้ บรรทัดฐานทีได้ ตกลงกันไว้ เป็ นการล่วงหน้ าตามเกณฑ์ ทีเป็ นรูป ธรรม และ
ประธานกรรมการจะเป็ นผู้แจ้ งผลการพิจารณาให้ กรรมการผู้จัดการทราบ
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บ ริ ห าร
5.7.1 คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริ หารระดับสูง โดยการจัดสัมมนา
5.7.2

หัวข้ อต่าง ๆ เพือแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน
คณะกรรมการมีหน้ าทีส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพือให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือง

5.7.3

คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทําหน้ าทีแนะนํากรรมการใหม่ ให้ ร้ จู ักบริ ษัทฯ โดยเชิญ
มาประชุมร่วมกัน และรับฟั งการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุ รกิจของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย

5.7.4

คณะกรรมการกําหนดให้ มีแ ผนพัฒนาศักยภาพผู้บริ หารระดับ กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทัวไป โดยมอบ
ให้ ฝ่ายบริ หารจัดทําแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ปี ละ 2 ครัง

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี
1. มอบให้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้สรรหาบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ
ความเชียวชาญ และประสบการณ์ทํางานทีผ่านมาอย่างยาวนาน
2. หลักเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก จะพิจารณาจากความเหมาะสมและสถานการณ์ของบริษัทฯ
ในช่วงเวลานัน ๆ
3. เป็ นผู้ทีสามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริษัทฯ ได้ อย่างเต็มทีและเพียงพอ
4. เป็ นผู้ทีประกอบไปด้ วย คุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน
5.9 การประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิง านของกรรมการผู้จ ัด การ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
พิจารณากําหนดเกณฑ์ ทีใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้ องสอดคล้ อง
กับเป้าหมายของบริ ษัทฯ ทังในระยะสันและระยะยาว
5.10 การติด ต่ อ สือสารกับ ฝ่ ายบริห าร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริหารระดับกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทัวไป เข้ าร่วมการประชุมกับ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยเป็ นผู้นําเสนอวาระทีตนรับผิดชอบต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือให้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ รับทราบข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้บริ หารทีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริห ารก็มีโอกาสได้ เรี ยนรู้และทําความ
เข้ าใจมุมมองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการบริ ษัทฯ ส่งเสริมให้ มีการพบปะ และแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับ
กรรมการผู้จดั การการ และผู้จัดการทัวไป ในโอกาสอืน นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพือให้ กรรมการได้ มี
โอกาสทําความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ
กรรมการสามารถติดต่อสือสารกับฝ่ ายบริหารแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้ าวล่วงหรื อสอดแทรกการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ ายบริหาร แต่ควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จัดการทราบล่วงหน้ า
การดูแ ลให้ มกี ารปฏิบ ตั ิต ามและการทบทวน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบัตทิ ีดีของคูม่ ือ นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด เพือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างต่อ เนือง เพือสร้ าง
ความมันคงและยังยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้ มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ”
เป็ นประจําทุกปี
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