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9.1	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพราะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงาน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะน�าไปสู่ความมั่นคง 

เจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติตามแนวทาง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed 

Companies, 2012) ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการก�ากับดูแลกิจการ 

ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น		(The	Rights	of	Shareholders)

บรษิทัฯ มนีโยบายถอืปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ก�าหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นด�าเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียม

กัน ดังนี้

สิทธิผู้ถือหุ้น

1. สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทน

2. สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาตัดสินใจใน 

   การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญต่างๆ

4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

5. สิทธิในการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ

6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม�่าเสมอและทันเวลา

8. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน

9. สิทธิในการรับทราบข้อมูลการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน

9.	การกำากับดูแลกิจการ
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การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การก�าหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท จะก�าหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ท่ีผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2. หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสาร 

   ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อน 

   วันประชุม ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องก�าหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม

 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็นหนังสือให้แก่ 

   บรษัิทฯ ก่อนวันประชมุอย่างน้อย 3 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะเพ่ิมเป็นวาระหนึง่ในการประชุมหรอืไม่

4. การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน

 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้จัดระบบ 

   เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกรายด้วยความรวดเร็ว

5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

 คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่  

   การพิจารณาและลงมตใินทกุเร่ืองเป็นไปอย่างอสิระ ในการลงคะแนนนบั 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง เท่าเทยีมกันทกุราย บรษัิทฯ  

   ได้จดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมท้ังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของท่ีประชุม และจ�านวนคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย  

   รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายหลังที่ประชุมแล้วเสร็จ

6. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ว่า คณะกรรมการบริษัท 

   ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นทุกครั้ง น�าเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู ้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รับฟังความคิดเห็น 

   ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและตอบข้อซักถามน้ันด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

หมวดที่	2	ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น		(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายท้ังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังน้ี

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสาร 

    ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอท่ีประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตาม 

    พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และเมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว  

    บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล 
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    ล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

    เว็บไซด์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด 

 2) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการ 

    ออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 1) บริษัทฯ จะก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

    ให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้น 

    ส่วนน้อยเสนอหรือไม่

 2) ประธานท่ีประชุมจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญ 

    ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 3) บริษัทฯ จะก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่าน 

    คณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและ 

    การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง 

   ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และควรก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง 

   หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ�ารวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงาน 

   ประจ�าปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 1) ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

    คณะกรรมการ

 2) กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญในลักษณะที่อาจท�าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได ้

    อย่างอิสระจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย		(The	Role	of	Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงความส�าคัญในการก�ากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสีย

จะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระท�าการ

ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ัน โดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่างๆ ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติส�าหรับผู้บริหาร

 ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะ 

   ที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะ 

   ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย  

   จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้
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 1)	ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

    ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูล 

    ความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ด�าเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

    ผลประโยชน์

	 2)	ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล�าเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพ 

    ในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ือง 

    จรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม  และปฏิบัติต่อพนักงานด้วย 

    ความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

	 3)	ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

  ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 4)	ผู้บริหารต่อคู่ค้า

  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และ 

    หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

	 5)	ผู้บริหารต่อเจ้าหนี้

  ผู้บริหารยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ 

    ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในกรณีเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญา 

    สินเชื่อมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญาและ 

    ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เงื่อนไขที่บริษัทน�ามาปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ คือ

  • ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ 

     ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

  • ละเว้นการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า

  • ในกรรีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่น�าเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลง/เงื่อนไข 

     การกู้ยืม

	 6)	ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น 

    ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

 7)	ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม   

    รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

เพ่ือสร้างความม่ันคงยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ โดยจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน สามารถส่งความ

คิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ โดยบริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ติดต่อคณะกรรมการบริษัท

หรือผู้บริหารระดับสูงโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง

• ประธานกรรมการบริษัท หรือ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

• กรรมการผู้จัดการ

ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท ธนพิริยะ จ�ากัด (มหาชน)

329 หมู่ 8 ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 หรือ 

E-mail Address: director@thanapiriya.co.th

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ

คุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อแนะน�าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัท ธนพิริยะ จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทาการใดๆที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเคร่ืองหมายการค้า โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการด�าเนินการที่ชัดเจนเช่นทางด้าน

ลิขสิทธิ์บริษัทมีการก�าหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีการตรวจสอบการใช้

งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการท�างานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง 

กับการท�างาน เป็นต้น

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ธนพิริยะ จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายชัดเจนทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ในจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือก

ปฏิบัติเนื่องจากเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุพื้นฐานการศึกษา การให้สิทธิเท่าเทียมต่อคนพิการ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิ

และเสรภีาพส่วนบคุคลทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ทัง้น้ีพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยต้องปฏบิตัต่ิอกนัและปฏบิตัต่ิอบคุคล

อืน่ด้วยความเคารพและให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั รวมทัง้ปฏบิตัตินอย่างเหมาะสมกบัหน้าทีก่ารงานตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 

และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

2. ข้อพึงปฏิบัติส�าหรับพนักงาน

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างการท�างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1) พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ 

    การท�างานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ

 2) พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการท�างานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

 3) พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
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 4) พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื ้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  

    ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัทฯ

 5) พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการน�าข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับ 

    การปฏิบัติงาน และเร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน  

    และต่อบริษัทฯ

 6) พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจท�าให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า  

    หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

 7) พนักงานไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือ 

    ท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ

 8) พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

 9) พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด

 10) พนักงานพึงรายงานเร่ืองที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ 

    ด�าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

 11) พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด  

    มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทก�าหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้พิจารณาไป

ตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองใน 

เบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความ

เหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้รนุแรงและก่อให้เกิดความเสยีหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่นวนิจิฉยั

ของต้นสังกัดได้ ก็ให้น�าเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปและก�าหนดโทษต่อไป

การก�าหนดโทษ

1) ตักเตือนด้วยวาจา

2) ตักเตือนด้วยหนังสือ

3) ตัดค่าจ้าง

4) พักงาน

5) เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

6) ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)

บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และ

สารสนเทศเร่ืองอ่ืนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม

กนัโดยสารสนเทศของบริษทัฯ จะต้องจดัท�าขึน้อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทดัรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส โดยจะต้องเปิดเผยสารสนเทศ

อย่างสม�่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบและระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง 
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คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน 

ช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ส่ือเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบ

ข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะท�าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น 

รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า รวมทั้ง 

จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับ 

ความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน

ประจ�าปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที ่

แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (และแบบแสดงรายการข้อมูล 

ประจ�าปี)

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Board	Responsibilities)

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

 1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการ 

    ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทฯ จะต้อง 

    เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดและจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี 

    กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย ์

    แห่งประเทศไทยก�าหนด

 3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ

 4. คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการ 

    บริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

 5. คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบทีต้่องจดัให้มตีามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 

   จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี
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 1. ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

    โดยส่วนใหญ ่ 

 2. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    ข้ึนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก�าหนดจ�านวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม 

     เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัต ิ

    หน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า โดยอาจรายงานเร่ืองที่ส�าคัญและมติที่ชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

    ทุกคร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่าน 

    มาในรายงานประจ�าปีของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปนี้ 

  ก) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ 

      กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น

  ข) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

      ประสิทธิผล

  ค) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการ 

      ชี้เบาะแส

  ง) การดูแลให้การด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมท้ังแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร 

      (Succession Plan)

 2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ความเห็นชอบ 

    นโยบายดังกล่าวจากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัท 

    ท�าการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ  

    ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม 

    จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ

 4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบและได้จัดท�านโยบายเรื่อง 

    ความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยมีแนวทางการพิจารณาการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง 

    ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วม 

    ในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ 

    ด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน 

    รวมทั้งด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอเพ่ือปกป้องเงินลงทุนของ 

    ผู ้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน  

    การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเส่ียง ระบบ 

    การควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ท่ีจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

    และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือ
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 6. คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรขึน้อย่างเป็นระบบโดยจดัตัง้คณะกรรมการ 

    บริหารความเส่ียง เพ่ือท�าหน้าที่ในการจัดท�านโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัย 

    ภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งก�าหนดแนวทางในการบริหารและจัดการ 

    ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความ 

    ส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน  

    ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง  

    นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงาน 

    จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ�าปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง  

    เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก ่

    กรรมการทุกท่าน  เพื่อให้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

    และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า  

    และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  

    เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บนัทกึประเดน็ในการประชมุ เพือ่จดัท�าเป็นรายงานการประชมุซึง่ต้องมเีนือ้หา 

    สาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน  15 วัน นับต้ังแต่วันประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการ 

    บริษัทฯ ลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

 2. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น

 3. การออกเสียงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทให้ถอืเอาความเห็นทีเ่ป็นส่วนเสยีงข้างมากเป็นส�าคญั ในกรณทีีค่ะแนน 

    เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ 

    กรรมการบริษัท คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

  ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2560 ได้ก�าหนดตารางการประชุม 

    กรรมการประจ�าปี 2561 เป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการทราบวาระการประชุมที่ก�าหนดขึ้นในแต่ละครั้ง

5. ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือท�าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที ่

   เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

   กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังน้ี

 1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน 

    ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู ่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู ่ใน 

    อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก�าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม  

    และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส�าเร็จ

 2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ�า ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน และ 

    ค่าเบ้ียประชุม โดยค�านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท  

    และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ 
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 3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได ้

    รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 4. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง 

    ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 

    ผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอให้ท่ี 

    ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน  

    โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการ 

    สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง  

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และ 

   ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

   กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน 

   ที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น  

   หลกัสตูรกรรมการบริษทัของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทยทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ 

   ตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่  

   Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee  

   Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

9.2	โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ	

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ดังนี้

9.2.1	คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดใน พ.ร.บ. บริษัท มหาชน พ.ศ. 2535  

    และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัต�าแหน่ง 

    กรรมการ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 

 3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ 

    ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
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 4. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

    อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/ 

    หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

    และกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป 

 5. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจผูกพันบริษัทได้ 

 6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล 

    ดังกล่าวมีอ�านาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน  

    เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้ 

 7. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้อง 

    ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือ  

    ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

    ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาด 

    หลักทรัพย์ฯ

 9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้น และ 

    รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

 10. มีหน้าท่ีก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี และก�ากับ 

    ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพ่ิม 

    มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

 11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ ด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ 

    ส�าคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

 12. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 13. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 14. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร  

    การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายก�าหนด

 15. ก�าหนดอ�านาจและระดับการอนุมัติในการท�าธุรกรรม และการด�าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของบริษัทให้คณะ 

    หรอืบคุคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องโดยจดัท�าเป็นคูม่อือ�านาจด�าเนนิการ และ 

    ให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 16. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลจดัให้มีกระบวนการในการประเมนิ 

    ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

 17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�าปี เพื่อน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน 

    การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  

 18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบัญชี 

    ไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมในเรื่องส�าคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 19. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้

 20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

9.2.2	คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้ม่ันใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ 

    ประจ�าปี

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)   

    ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ 

    ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที ่

    รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็น 

    และเป็นสิง่ส�าคัญ พร้อมทัง้น�าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในทีส่�าคญัและจ�าเป็นเสนอ 

    คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

 3. สอบทานการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ นโยบาย  

    กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ 

    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย 

    จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

 6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 

    ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี ้

    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 7. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง

 9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง 

    ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์   

      หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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  (6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

  (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

      มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงาน 

    ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องหรือจ�าเป็น

 12. ให้มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้ค�าปรึกษาในกรณี 

    จ�าเป็น

 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม 

    ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกปี

 14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ

9.2.3	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

	ด้านการสรรหา

 1. ก�าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการด�าเนินธุรกิจของ 

    องค์กร โดยการก�าหนดคุณสมบัติและความรู้ความช�านาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

 2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยการสรรหาอาจ 

    พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอก 

    ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่ 

    เหมาะสม เป็นต้น

 3. พจิารณารายชือ่บคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่มาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบตัท่ีิก�าหนดไว้

 4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

 5. ด�าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก�าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวม ี

    ความยินดีที่จะมารับต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

 6. เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

    แต่งต้ัง

 7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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 ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน

 1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพ่ือให้มีความ 

    เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของ 

    บริษัท อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และก�าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามท่ีคาดหวัง  

    ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลส�าเร็จ

 2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ�า ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน และ 

    ค่าเบี้ยประชุม โดยค�านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ  

    และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

    ผู้จัดการที่บริษัทฯ ต้องการ

 3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

    คณะกรรมการบริษัท

 4. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่าย 

    ได้พจิารณาไว้ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่อนมุตัค่ิาตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ 

    ผู้จัดการส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท น�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน  

    โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด 

    การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพได้อย่างแท้จริง  

9.2.4	คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็น 

    ผู้บริหารงานและพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร

 2. ท�าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้และรายงานผล 

    การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการด�าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการ 

    เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียง 

    ข้างมากจากท่ีประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยก่ึงหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหาร 

    ท้ังหมด

 3. พิจารณาการก�าหนดอ�านาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และจัดให้มีการแบ่งแยก 

    หน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการท�าทุจริตออกจากกัน รวมถึงการก�าหนดขั้นตอน และวิธีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

    กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ 

    น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อก�าหนดที่ได ้

    รับอนุมัติแล้ว    

 4. พิจารณางบประมาณประจ�าปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุม 

    ดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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 5. พิจารณาปรับปรุงแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท

 6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและก�าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ�านาจในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

 7. พิจารณาการท�าสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอ�านาจในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

 8. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท   

    ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท�ารายงานทางการเงินที่น่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส

 9. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท

 10. พิจารณาการด�าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 11. ก�ากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท�าที่ผิดปกติ หรือการกระท�าผิดกฎหมาย  

    ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญ จะต้องรายงาน 

    ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร 

 12. ด�าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที ่

    ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท

 13. การด�าเนินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่ประชุม 

    คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป

 14. ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ 

    ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.2.5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. ก�าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและ 

    เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 

    แห่งประเทศไทย

 2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้สามารถประเมนิ ตดิตามและควบคมุความเสีย่งแต่ละ 

    ประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง 

 3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก�าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  รวมทั้งควบคุม 

    ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่ก�าหนดไว้

 4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุม 

    ความเสี่ยง

 5. มีอ�านาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทที่ให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที ่

    บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง 

    บรรลุวัตถุประสงค์

 6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน�าเสนอต่อ 

    คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส
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 7. จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง

 8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ 

    บริษัท

 9. จัดท�าแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง 

 10. ประเมินผลและจัดท�ารายงานการบริหารความเส่ียง

 11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ

 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร   

9.2.6	กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. ควบคุมการด�าเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน และบริหารงานประจ�าวันของบริษัท

 2. ตัดสินในเรื่องท่ีส�าคัญของบริษัท ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม 

    การบริหารงานในสายงานต่างๆ

 3. เป็นผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ ส่ังการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค�าส่ัง หนังสือแจ้งใดๆ  

    ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

 4. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่ 

    เหมาะสม และให้มอี�านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนกังานระดบัต่างๆ ตามทีก่�าหนดไว้ในคูม่อือ�านาจ 

    ด�าเนินการ

 5. มีอ�านาจในการก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ

 6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท

 7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน

 8. ด�าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท

  ท้ังนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือ 

    มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที ่

    ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

    ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ 

    ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ 

    เง่ือนไขการค้าปกติ
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9.3	 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1	การสรรหากรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกัน

พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัท มีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และไม่น้อย

กว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

    รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ 

    ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ 

    ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารง 

    ต�าแหน่งกรรมการอิสระทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ 

    ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คูส่มรส  

    พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ 

    เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

    ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 

    ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  

    2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

    ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 

    บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ 

    ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  

    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

    ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน  

    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

    อิสระ

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้น 

    ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 

    หุ้นส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า  

    หรือถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 

    อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท

9.3.2	การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกัน

ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดว่าคณะกรรมการบริษัท 

จะต้องมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร  

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

 2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ  

    คน ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม 

    ข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน 

    ในการเลือกต้ังกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ  

    NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)

  บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 

    จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซ่ึงได้รับการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ 

    ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

 3. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม 

    ข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่ง 

    ในสาม (1/3) ของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก 

    โดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่ง 

    อีกได้ ส�าหรับคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

    ให้มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับ 

    การแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและ 

    แต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

 4. นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  (ก) ตาย

  (ข) ลาออก

  (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

      ตลาดหลักทรัพย์
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  (ง)  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวน 

      ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 

      ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  (จ) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป 

    ถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

 6. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล 

    ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

    ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือ 

    น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง 

    เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 

    ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 7. กรรมการของบริษัทฯ ที่จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอ่ืน ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.4	 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยมี

วัตถุประสงค์ในการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยในด้านต่างๆโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการในปีที่ผ่านมา ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2560 ได้

ท�าการประเมินเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2561 ท้ังนี้การประเมินตนเองดังกล่าวได้ใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ออกโดยฝ่ายพัฒนา

ธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 1) เลขานุการบริษัทแจกแบบประเมินให้คณะกรรมการโดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ)

 2) คณะกรรมการท�าการประเมินตนเองตามแบบประเมินที่ได้รับ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

  • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการ 

     มีประสิทธิภาพ

  • การประชุมคณะกรรมการได้ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่าง 

     มีประสิทธิภาพ

  • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและ 

     ปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

  • เรื่องอื่นๆ

 3) เลขานุการบริษัท รวมรวมและสรุปผลการประเมิน
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

 1) เลขานุการบริษัทแจกแบบประเมินให้คณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

    แบบรายคณะ

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

    ท�าการประเมินตนเองตามแบบประเมินท่ีได้รับ ซ่ึงแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

  • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการ 

     มีประสิทธิภาพ

  • การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน 

     และปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

 3) เลขานุการบริษัท รวมรวมและสรุปผลการประเมิน

9.5	 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษัิทย่อยเพือ่สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการด�าเนิน

งานของบริษทัย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบริษัทฯ รวมถงึการตดิตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพ่ือรักษาผลประโยชน์

ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. บริษทัฯ ได้ส่งบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถในแขนงหรอืวิชาชีพทีเ่ก่ียวข้องกับบรษัิทย่อยเข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

    หรือผู้บริหาร ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ซ่ึงการส่งบุคคลดังกล่าวเข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

    หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่บริษัทส่งเข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

    หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน

 2. บริษัทฯ ก�าหนดกรอบอ�านาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลที่ส่งไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย 

    อย่างชัดเจน โดยในการออกเสียงของบุคคลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเร่ืองส�าคัญต้องได ้

    รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

 3. บรษิทัฯ ได้ตดิตามดแูลให้บรษิทัย่อยมกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน การเข้าท�ารายการ 

    ระหว่างกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง

 4. บริษัทฯ ได้ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม 

    ที่กฎหมายก�าหนด

 5. บริษัทฯ มีกลไกในการก�ากับดูแลให้การท�าธุรกรรมดังต่อไปนี้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุม 

    ผู้ถือหุ้นก่อน

  ก) การท�ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง 

  ข) การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 

  ค) การท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อย
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9.6	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและก�ากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี

 1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ 

    ฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม ่

    บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ 

    ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 2. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ 

    ฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู ่สมรส และของบุตรท่ียังไม ่

    บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

    ตลาดหลักทรัพย์ทกุคร้ัง โดยให้จดัท�าและน�าส่งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ  

    ผู้บริหาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หรือ 

    รับโอนหลักทรัพย์นั้น

 3. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย 

    ขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผู้ปฏิบตังิานทีเ่กีย่วข้อง ทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง 

    ราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร ่

    เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ  

    จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ 

    ฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน  

    ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก ่

    สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน

 4. ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือน 

    เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา 

    ของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.7	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2558–2560 ให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท เอ เอ็น

เอส ออดิท จ�ากัดดังนี้

หมายเหตุ  : ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าบริการอ่ืน : ไม่มี

ค่าตอบแทน (บาท) 1,295,000 1,365,000 1,445,000

	 รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 ปี	2558	 ปี	2559	 ปี	2560


