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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการที่ดี มีความโปร่งใสมีมาตรฐานสากล จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและทาให้บริษัทเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง บริษัทจึงได้กาหนดหลักการกากับดูแลกิจ การภายใต้แนวทางของ
ทางการ อันประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริษัทได้กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีหลายประการ
ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิในการ
ได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจใน
เรื่องสาคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่
สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะดาเนินการเพื่อ
รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
อย่างไรก็ดี ในกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระท บ หรื อ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทกาหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
กาหนดให้ ดาเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการในทุกวาระ
อย่างเต็มที่ โดยประธานจะให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อซักถามที่สาคัญอย่ างละเอียดชัดเจน และรับ จะนาข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดาเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป สาหรับประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับ
งบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี เข้าร่วมประชุมเพื่อ ตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
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ก าหนดแนวทางในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การรอนสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลับวาระการ
ประชุม หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดย
จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก
และจัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย
1.2 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุม
กาหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เอกสารประกอบการประชุม สาหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ สาเนา
รายงานการประชุมครั้ง ที่ผ่านมา ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ) ประวัติกรรมการ
อิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลประกอบต่างๆ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจประกอบด้วย รายละเอียดของสถานที่จัดการประชุมพร้อมแผนที่ โดย
เปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ได้แก่
ระบบข่าว ตลท.

เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เว็บไซต์ของบริษัท

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

จัดส่งทางไปรษณีย์

มอบหมายให้ บริษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ งเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
และรายงานประจาปีของบริษัท โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

ลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกกล่าวเชิญประชุม ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน
3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ กาหนดเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม พร้อมกับการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน โดย
เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com)
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1.3 การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
กาหนดให้ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ดาเนินการประชุมจะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคาถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นให้ประธานที่ประชุม
และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้ความสาคัญกับทุกคาถาม
1.4 การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ก าหนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยผลการลงคะแนนแต่ ล ะวาระในการประชุ ม โดยเปิ ด เผยในระบบข่ า วของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเวลา 9.00 น.ของวันทาการถัดไป
การจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การชี้แจงขั้นตอน
การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม และชี้แจงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามี
ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย เป็นจานวนเท่าไร และข้อมู ลอื่นที่สาคัญอย่างครบถ้วน และจัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัท ตระหนักดีว่ า ผู้ถื อหุ้นทุ กราย ทั้ง ผู้ถือหุ้ นที่เป็ นผู้บริ หาร และผู้ ถือหุ้ นที่ไม่ เป็นผู้ บริหาร รวมทั้งผู้ ถือหุ้ น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายจะ
ได้รับการดูแลให้ได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
2.1 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้
2.2 วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
การด าเนิ น การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารด าเนิ น การประชุ ม ตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และ
ตามลาดับวาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา
อย่างชัดเจน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่
ผูถ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการได้แจ้ง
รายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาเนินการได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทพิจารณาวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม
2.3 การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
กาหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน ของกรรมการทั้งหมดบริษัท และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทา
หน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการ
อิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระดาเนินการตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณาดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
2.4 การลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้ น บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่ างโปร่งใสตามลาดับ
วาระที่กาหนด โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติ
เป็นรายคน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่สาคัญดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกาหนด และตามจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจที่กาหนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้
2. พนักงาน
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3. ลูกค้า
4. คู่ค้า
5. เจ้าหนี้
6. คู่แข่ง
7. สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. ภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสาคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนามาตรวจสอบ
และปรับปรุงการดาเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทั้ง แจ้งข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
โทรศัพท์ :
Website :
E-mail :

02-697-3700
www.finansa.com
ir@finansa.com

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนต่อกรรมการบริษัทโดยตรง ดังนี้
จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ที่พบเห็นเหตุสงสัยที่
เข้าข่ายการกระทาทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
Website :
www.finansa.com
E-mail :
id@finansa.com
ทั้งนี้ กาหนดให้มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ
นาส่งต่อฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท ซึ่งล้ วนมีผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้เสียของบริษัท
กาหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่ องทางและสื่อการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ จะจัด ให้มีการแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทเป็น
รายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่งบริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจาปีของบริษัท ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อยนั้น จะจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้นาเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ กาหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้ง
ของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการทาหน้าที่ นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รูปแบบของค่าตอบแทน ตลอดจนจานวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย
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5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ


จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และมี

นโยบายให้ กรรมการ ผู้ บ ริห าร และพนัก งานทั้ง ในบริษั ท และบริษั ท ย่อ ยใช้ เป็ นหลัก ในการปฏิบั ติง าน อีก ทั้ง ได้ก าหนด
บทลงโทษทางวินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท


ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญในการพิจารณาอย่างรอบคอบสาหรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทและ

บริษัทย่อย ที่มีลักษณะเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการป้องกันดูแล
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง กาหนดให้มีการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ โดยกาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และสาหรับกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจาเป็นในการทารายการดังกล่าวไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีด้วย


รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบั ญชี

จะนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ก่อนที่จะนาเสนอแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบกากับดูแลการจัดทางบการเงินของบริษทั และบริษัทย่อยให้สามารถ
เปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ชัดเจนด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบ
การเงินดังกล่าวได้จัดทาขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการสอบ
ทานระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน สาหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฎอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
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การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการผู้ จั ดการโดยพิจ ารณาจากผลการ

ดาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม โดยจะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อไป


การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนและดาเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่ น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้
คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน องค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทาให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้
กับธุรกิจของบริษัท
6. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
กาหนดให้ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
สาหรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัท ไม่มี
อานาจอนุมัติ ไม่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในด้านการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้
กรรมการบริหารมีจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดด้วย
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจานวน 3 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ จึงถือได้ว่ามีการถ่ วงดุลและการสอบทานการดาเนินงานของบริษัทด้วย
จ านวนกรรมการที่ ไม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ กรรมการอิ สระของบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในข้ อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดไว้ ว่าใน
การประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้ รับเลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
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ก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน าด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติของคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจาเป็นที่จะต้องแต่ งตั้ง
กรรมการอิสระเพิ่ม กาหนดให้คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณากาหนดตัวบุคคลที่มี
ความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่าตามหัวข้อ
ข้างล่างนี้ และกาหนดค่าตอบแทนทั้งหมด เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อสอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
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อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี นัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
กาหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีอานาจหน้าทีด่ ังนี้
1) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้จ่ายเงิน
เพื่อการลงทุน และเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300 ล้านบาท หรือ
จานวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2) จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทในตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3) มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท
4) มี อ านาจจั ด ท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
5) กาหนดแผนธุรกิจ อานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสาหรับประกอบธุรกิจประจาปี และงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และดาเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุท ธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกาหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ 1
ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1)

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)

พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้า นการคอร์รั ปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรับเรื่องแจ้งเบาะแสการทาทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง

4)

สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิบั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5)

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6)

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

7)

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของบริษัท เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม
ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการสรรหา โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของ
บริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง หรือนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี
2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปนี้
(2.1) สรรหาจากบุ ค ลากรภายในของบริ ษั ท โดยคั ด เลื อ กผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ทั ก ษะที่
เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง โดยเลื่ อ นต าแหน่ ง บุ ค ลากรภายในที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ตรง กับตาแหน่งงานนั้น
(2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน
3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
(3.1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเกณฑ์ที่ทางการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พันธกิจและวิสัยทัศน์
ของบริษัทในตาแหน่งนั้น ๆ
(3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
(3.4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
(3.5) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
4) ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มั่ นใจว่าบุคคล
ดังกล่าว มีความยินดีจะมารับตาแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
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5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจาเป็นต้องสรรหากรรมการ
อิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
6) จัดให้มีการพิจารณาประเมินการทางานของคณะกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการเป็นประจาทุกปี
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
1) ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา
และจูงใจกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทนต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัท ภิบาล
และสามารถตรวจสอบได้
3) กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ควรนาปัจจัยต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย
(3.1) เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียง
(3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายและ
อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมินผลงาน
ประจาปี
(3.3) การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
(3.4) ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานการกากับดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบัติตาม
หลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวต้องคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผล
ด้วย
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลกิจการที่ดี
1) ศึกษาและจัดทาร่างนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้ อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแล เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
2) นาเสนอร่างนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติและนาออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
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โดยจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Corporate Governance Policy
Statement)
3) กากับ ดูแล และให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้การทาหน้าที่กากับดูแลของกรรมการ
บริษัท และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทาหน้าที่ใน
การกากับดูแลกิจการ
5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่
กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นประจา
6) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกั บจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
7) ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท
8) ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและกากับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริ ษัทและบริษัทในเครือ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
7. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
1.

กาหนดจานวนครั้งในการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของ
บริษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
1.4 ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
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2.

3.
4.
5.
6.

กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นจริง ๆ ให้แจ้งประธานกรรมการหรือ
เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการทราบ โดยกรรมการทุกคนเข้าร่ วมการประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
องค์ประชุมในการประชุมในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะ และ
กาหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
กรรมการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
กรรมการผู้จัดการ จะไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว)
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดารงตาแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประเภท
ตาแหน่งกรรมการและจานวนบริษัทที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ทั้งนี้ การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น ๆ
ต้องไม่ขัดกับข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
2. กากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง (3-5 ปี) ให้สอดคล้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
9. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยัง
พิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้




ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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10. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
กาหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี โดยการเกณฑ์การประเมินผลจะได้พิจารณา
แบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทา มาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท พร้อมทั้งกาหนดขั้นตอนการ
ประเมิน รวบรวม และประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใน
การจัดเตรียมแผนการสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นตามตาแหน่งงานสาคัญ ๆ
สาหรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตาแหน่งในสายงานหลัก จะเน้นการสรรหาจากบุคลากร
ภายในองค์กร สาหรับการดาเนินกุลยุทธ์และการวางแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหมด
วาระการดารงตาแหน่งหรือเกษียณอายุ คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จะพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตาแหน่งผู้บริหาร และ
สาหรับตาแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
12. การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่
กาหนดให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับกรรมการใหม่ ดังนี้
1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
2. กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจา
และวาระพิเศษประจางวด
3. คู่มือคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นโยบายที่สาคัญ เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เป็นต้น รวมทั้ง
แนบพระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวังตามกฎหมาย
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13. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเลิก
จ้างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
14. การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรั บบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG
Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้นาหลักปฏิบัติ ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว
และนาเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
และจะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการดังกล่าวยิ่งขึ้น
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