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สารจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุม่ บริษัท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม อยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลที่ดี มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลักดันผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบของ
ภำคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็ นแนวทำงสำคัญที่ช่วยสร้ำงควำมเชื่ อมั่น
ให้กับผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย และสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสำมำรถเติบโตไปได้อย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนในระยะยำว ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร ตัง้ แต่ปี 2550 เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของกลุม่ บริษัทยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
เนื่องจำกพัฒนำกำรด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เป็ นมำตรฐำนสำกลตำมหลัก
บรรษัทภิบำลที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้ทบทวนเพื่อปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่ำงเหมำะสม โดยยึดแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำม
หลัก กำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ส ำหรับ บริษั ท จดทะเบี ย น ปี 2555 ของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลำด
หลักทรัพย์ฯ”) หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ
CG Code) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และหลักเกณฑ์
ของโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นในกำรเป็ นผูน้ ำและเป็ นตัวอย่ำงในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณธุรกิจของกลุม่ บริษัท และหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนจะปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำง
เต็มควำมสำมำรถโดยยึดถือและปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งให้
ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็ นธรรม โดยมุ่งสร้ำงประโยชน์สงู สุดแก่ บริษัทและผูถ้ ือหุน้
ควบคู่กับกำรคำนึงถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย อื่นที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำง
วัฒนธรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกลุม่ บริษัท อันเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรขับเคลื่อนให้กลุม่ บริษัทมีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ตำมที่ผถู้ ือหุน้ ในฐำนะเจ้ำของบริษัทโดยควบคุมบริษัทผ่ำนกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรให้ทำหน้ำที่แทนตน มีสิทธิในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุน้
รำยบุคคล ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถำบัน และผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติได้ใช้สิทธิของตนและจะไม่กระทำกำรใดๆ อัน
เป็ นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษั ท
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน รวมทัง้ สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ในกำรร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อมีส่วนร่วมในกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริษัท โดย
มีเวลำเพียงพอสำหรับกำรพิจำรณำและรับทรำบผลกำรลงมติ ซึ่งแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มีดงั นี ้
1.1 บริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ขนั้
พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ เช่น กำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลของ
กิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และพิจำรณำอนุมตั ิเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทนักลงทุนสถำบันร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิ
ในกำรตัดสินใจเรื่องสำคัญต่ำงๆ ที่กระทบหรือเกี่ ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ ของบริษัทและผู้ถือหุน้ ทัง้ นี ้
บริษัทจะกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคำนึงถึงควำมสะดวกของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ จัดให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอและนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรลงทะเบียนผู้ถือหุน้ กำรนับคะแนนและแสดงผลคะแนน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใสและตรวจสอบได้
1.3 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบ ซึ่งระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ในทุกวำระ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน (หรือตำมระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด) รวมทัง้ เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมและเอกสำรประกอบ ทัง้ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.4 ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิรว่ มประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุมได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม ซึ่งบริษัทให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ร่วมประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภำยหลังเริ่มกำรประชุมแล้ว สำมำรถออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุมที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยัง
ไม่ได้ลงมติ นอกจำกนี ้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิสอบถำมข้อสงสัยและเสนอควำมคิ ดเห็นต่อที่ประชุมตำมวำระกำรประชุม
โดยประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะจัดสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกำสในกำรแสดง
ควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม ตลอดจนกำหนดให้กรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริหำรระดับสูง
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบข้อซักถำมและรับฟั งควำมคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้
1.5 กรณีวำระกำรประชุมมีหลำยรำยกำร บริษัทจะจัดให้มีกำรลงมติแยกเป็ นแต่ละรำยกำร โดยวำระกำรแต่ง ตั้ง
กรรมกำร บริษัทจัดให้มีกำรลงมติแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
1.6 กำหนดให้มกี ำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงเพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ น
ผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิ ดเผยให้ท่ปี ระชุมทรำบ พร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
1.7 เปิ ดเผยมติและผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระของกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ หรืออย่ำงช้ำภำยใน
เวลำ 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป ผ่ำนกำรแจ้งข่ำวบนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทัง้
จัดทำรำยงำนกำรประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวำระอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่
หน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม พร้อมทั้ง เปิ ดเผยรำยงำนกำรประชุมทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้
3

นโยบายการกากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงปี 2563-64

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทกำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รำยบุคคล
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถำบัน และผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่สนับสนุน
ให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และกำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันกรณีท่ีกรรมกำรและผูบ้ ริหำรใช้
ข้อมูล ภำยในเพื่ อหำผลประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรื อผู้อ่ืนในทำงมิช อบ (Abusive self-dealing) ตลอดจนก ำหนดให้
กรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมของบริษัท มีดงั นี ้
2.1 แจ้งกำหนดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมที่ระบุขอ้ มูลสำคัญอย่ำงครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลำ
สถำนที่ท่ีจัดประชุม วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ข้อบังคับบริษัท
เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ื อหุน้ แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ขัน้ ตอนกำรร่วมประชุมและกำรลงทะเบียน หลักฐำน
แสดงสิทธิร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะและกำรออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่
กฎหมำยกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสำรประกอบ ทัง้ ฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยรับทรำบข้อมูล
อย่ำงเท่ำเทียมกัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็ นหรือสมควรประกำรอื่นใด
2.2 คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและรำยชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี โดยบริษัท
จะแจ้งระยะเวลำในกำรให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระกำรประชุม และรำยชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร ผ่ำนกำรแจ้ง
ข่ำวบนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจำกนี ้ บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำ ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ มำยังบริษัททำงไปรษณียห์ รือ
อีเมล โดยใช้แบบฟอร์มกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำที่ นำส่งให้ผู้ถือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัท
2.3 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระหรือบุคคลใดๆ ร่วมประชุมแทนได้ โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิ ดเผยรำยชื่อ ข้อมูลประวัติและข้อมูลกำร
ทำงำนของกรรมกำรอิสระ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระดังกล่ำวเข้ำประชุมและลงมติ
แทนได้ รวมทั้ง ให้บริกำรอำกรแสตมป์ สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่
สำมำรถร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.4 ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทจะชีแ้ จงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผูถ้ ือหุน้
รับทรำบก่อนเริ่มดำเนินกำรประชุมตำมลำดับวำระกำรประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะไม่เพิ่ม
วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิซกั ถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำง
เต็มที่ โดยกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคำถำมใน
ที่ประชุม
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2.5 กำหนดให้กรรมกำรผูบ้ ริหำร 1 (ตำมนิยำมผูบ้ ริหำรของสำนักงำน ก.ล.ต.) และผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัทและ
บริษัทย่อย2 มีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้ำดำรงตำแหน่ง และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงถือ
หลักทรัพย์ต่อเลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนทำรำยกำร เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
และยื่นรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้
ผ่ำนช่องทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขำนุกำรบริษัทรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทรับทรำบและเปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนประจำปี
2.6 กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ตำมนิยำมผูบ้ ริหำรของสำนักงำน ก.ล.ต.) มีหน้ำที่รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของ
ตนและผูท้ ่เี กี่ยวข้องเมื่อเข้ำดำรงตำแหน่ง ทุกครัง้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้มีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
2.7 กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ บริษัท
และในกรณีท่จี ำเป็ นต้องทำรำยกำร บริษัทจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต.และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรและ/หรือผูบ้ ริหำรที่มีสว่ นได้เสียในรำยกำรดังกล่ำวต้องไม่มีสว่ นร่วมในกำร
พิ จ ำรณำ รวมทั้ง ให้เปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกิ ดขึน้ ต่อตลำดหลักทรัพ ย์ฯ และผู้ถื อหุ้นตำมหลัก เกณฑ์หรือ
ประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่กี ำหนด
2.8 กำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูเ้ กี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของ
บุคคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
(1) ห้ำมมิให้ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนกำรประกำศงบกำรเงินและภำยหลังจำกที่ประชำชน
รับทรำบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทรำบถึงช่วง
ระยะเวลำในกำรห้ำมซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
(2) ห้ำมมิให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่ ยังไม่เปิ ดเผย ซึ่งอำจมีผลกระทบต่ อรำคำหลักทรัพย์ของบริษั ทแก่ บุ คคล
ภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
2.9 เผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรสำคัญแก่ผถู้ ือหุน้ อย่ำงสม่ำเสมอและทันเวลำตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทำงอื่นๆ ที่ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวกและ
เท่ำเทียมกัน

1

2

นิยำมผูบ้ ริหำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (อ้ำงอิง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ซึ่งหมำยถึง
ผูจ้ ดั กำร (สำหรับบริษัท หมำยถึง กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่) หรือผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผูจ้ ดั กำรลงมำ ผูซ้ ่งึ ดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทกุ รำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี
หรือกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ)
ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท หมำยถึง ผูบ้ ริหำรของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรขึน้ ไป ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัทย่อย หมำยถึง
ผูบ้ ริหำรของบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรขึน้ ไป
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หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักเห็นถึงควำมสำคัญของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น
ลูกค้ำ ผูถ้ ือหุน้ พนักงำน คู่คำ้ นักลงทุน เจ้ำหนี ้ ชุมชน สังคม เป็ นต้น โดยบริษัทกำหนดให้ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละ
กลุม่ โดยคำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยและข้อตกลงที่มีกบั บริษัท ตลอดจนไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย กับบริษัทในกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัท กำรรักษำสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตัง้ แต่กำร
เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่ำงเพียงพอ จัดทำจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ เพื่อเป็ น
แนวปฏิบัติงำนสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ตลอดจนติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและมีกำรทบทวน
ปรับปรุ งจรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทำผิดกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจัดให้มีมำตรกำรชดเชยในกรณีท่ีผมู้ ีส่วนได้
เสียได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรที่บริษัทละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรคำนึงถึง
บทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท มีดงั นี ้
3.1 ผู้ถือหุ้น
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมุ่งบริหำรจัดกำรและปฏิ บัติหน้ำที่ โดยน ำควำมรู แ้ ละทักษะกำรบริหำรมำ
ประยุ ก ต์ใ ช้อย่ ำงเต็ มควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสิ น ใจด ำเนิ นกำรใดๆ ด้วยควำม
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม รวมทัง้
ดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือ
หุน้ และมุ่งส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของตนผ่ำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และไม่แสวงหำประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลภำยในที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ รวมทั้ง ไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิ จต่อบุคคลภำยนอก และดูแลให้มีกำร
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงินต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ และเท่ำเทียมกัน
3.2 ลูกค้า
สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้ลกู ค้ำที่จะได้รบั สินค้ำและบริกำรที่ดีมีคณ
ุ ภำพในรำคำที่เหมำะสมและมี
เงื่อนไขกำรค้ำที่เป็ นธรรม โดยมุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริ กำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง และมุ่ง รักษำสัมพันธภำพที่ดีกับลูกค้ำ ด้วยกำรเปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร
อย่ ำงครบถ้วนถูก ต้องและไม่บิ ดเบือนข้อเท็จ จริง ให้ก ำรรับ ประกัน สิน ค้ำหรื อบริก ำรภำยใต้เงื่ อนไขเวลำที่
เหมำะสม มีระบบกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร และดำเนินกำรอย่ำงดีท่ีสดุ เพื่อให้ลกู ค้ำได้รบั กำร
ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด โดยหำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้ำทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข และไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำหำก
มิได้รบั อนุญำตจำกลูกค้ำและผูม้ ีอำนำจของบริษัท เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
ตำมบทบังคับของกฎหมำย
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3.3 คู่ค้า
คำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรดำเนินธุรกิจและรักษำผลประโยชน์รว่ มกันกับคู่คำ้ โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
กติกำที่กำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครัดและมีจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจร่วมกัน ในกำรคัดเลือกคู่คำ้ ให้
ปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค โดยให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ไม่มีอคติ เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันที่
เป็ น ธรรม โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง รัก ษำข้อ มูล ต่ำ งๆ ที่ ไ ด้รับ จำกคู่ค้ำ แต่ ล ะรำยไว้เ ป็ น ควำมลับ
นอกจำกนี ้ ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัทต้องยึดมั่นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นกำรใช้
อำนำจหน้ำที่เพื่อประโยชน์สว่ นตนทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน กำรสนับสนุนหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจำกคู่คำ้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันหรือต่อต้ำนกำรกระทำที่ส่อไปในทำง
ทุจริตคอร์รปั ชัน โดยรำยงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำหรือฝ่ ำยจัดกำรทรำบทันที เมื่อพบกำรกระทำผิดหรือกำรกระทำที่
ผิดปกติ ตลอดจนไม่ละเลยในกำรรับฟั งควำมคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ ของคู่คำ้ หรือผูท้ ่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำน
3.4 คู่แข่งทางการค้า
ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม โดยไม่
แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม ตลอดจนไม่ทำลำย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำให้รำ้ ยและโจมตีค่แู ข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริง
3.5 เจ้าหนี้
ยึดถื อและปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทั้งกำรชำระคืน กำรดูแลหลักทรัพย์คำ้ ประกัน และ
เงื่อนไขอื่นๆ รวมทัง้ รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนีต้ ำมข้อกำหนดในสัญญำเงินกูอ้ ย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนรำยงำนเจ้ำหนีล้ ่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อ
ผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำเพื่อไม่ให้เกิดกำรผิดนัดชำระหนี ้
3.6 ภาครัฐและหน่วยงานกากับดูแล
บริ ษั ท ยึ ด มั่น ในกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ และบริห ำรจัดกำรกิ จ กำรภำยใต้ก รอบของกฎหมำยและกฎระเบี ย บของ
หน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยพึงดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เมื่อมีกำรติดต่อทำธุรกรรมกับ
เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ และพึงหลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ ผูเ้ กี่ยวข้อง ในขณะที่
เจ้ำหน้ำที่รฐั ดังกล่ำวมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญำที่ทำกับรัฐ หรือใบอนุญำตที่ออกโดยรัฐ ตลอดจน
กำหนดขอบเขตในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกลุม่ บริษัทกับภำครัฐที่เหมำะสม โดยกำรพบปะพูดคุยใน
ที่สำธำรณะต่ำงๆ กำรแสดงควำมยินดีในวำระโอกำสเทศกำลหรือตำมประเพณีปฏิบตั ิ กำรเลีย้ งรับรอง สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ควรเป็ นกำรใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุผล ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และต้องเป็ นไปตำมระเบียบของบริษัท
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3.7 พนักงาน
บริษัทยึดมั่นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด โดยกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับศักยภำพ
ควำมรู ค้ วำมสำมำรถ และสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอแก่พนักงำน เช่น กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ประกันสุขภำพ เงินช่วยเหลือกรณีต่ำงๆ ทุนกำรศึกษำ รวมทัง้
ส่งเสริมให้มีกำรฝึ กอบรมทักษะควำมรู ต้ ำมสำยงำนแก่พนักงำน เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกร ควบคู่กบั จัดให้มี
สิ่งแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดี มีกำรกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยและแนวปฏิบัติ ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงวินยั ในกำร
ท ำงำน ตลอดจนดูแ ลพนัก งำนทุกระดับ อย่ ำงทั่วถึ งและเป็ น ธรรม เคำรพและปกป้องสิท ธิ แ ละเสรีภ ำพของ
พนักงำนมิให้ถูกละเมิด โดยจัดให้มีช่องทำงในกำรรับฟั งควำมคิดเห็นและเบำะแสข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุปสรรค
ปั ญหำในกำรปฏิบตั ิงำน กำรกระทำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร ตลอดจนมีกลไกในกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งข้อมูลหรือเบำะแสข้อร้องเรียน
3.8 สังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุน
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงประโยชน์แก่ชมุ ชนและสังคม
ที่กลุ่มบริษัทเข้ำไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของคนในด้ำนต่ำงๆ เช่น
กำรศึกษำ กีฬำ ทักษะอำชีพ ควบคู่กบั ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตสำนึกและปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของชุมชนและ
สังคม นอกจำกนี ้ ส่งเสริมให้กลุม่ บริษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ต่อพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน ผู้ส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีกำรดำเนินธุ รกิ จ
รวมทัง้ ปลูกฝั งจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุม้ ค่ำและเกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด
ตลอดจนมีควำมตระหนักถึ งกำรดำเนิ นธุ รกิ จบนพืน้ ฐำนควำมรับผิ ดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนกำรผลิตหรือกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำร โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนระดับ
สำกลมำใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมกำรเข้ำร่วมโครงกำรด้ำนพลังงำนหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้
กลุม่ บริษัทมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้ำนพลังงำนและลดผลกระทบ
กำรเกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี ้ จัดให้มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนเพื่อให้ควำมรู ้ สร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมรับผิดชอบที่ มีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และกำหนดระเบี ยบปฏิบัติงำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิของพนักงำน

8

นโยบายการกากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงปี 2563-64

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของข้อมูลและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำงโปร่งใสและเป็ นธรรม ผ่ำนช่องทำงที่ผมู้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่ำเทียมกัน และมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบำยและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรเปิ ดเผยข้อมูล และกำกับดูแลให้มีกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินทัง้ ด้ำนบวกและด้ำนลบแก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่ำงสม่ำเสมอและทันเวลำ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้
เสียของบริษัทเกิดควำมมั่นใจและได้รบั ข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมข้อกำหนดกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์
ของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสของบริษัท มีดงั นี ้
4.1 บริษัทมีหน้ำที่เปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ
เช่น งบกำรเงิน คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และ
กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ พร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว ค่ำตอบแทนและกำร
ร่วมประชุมของกรรมกำร เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่
กำหนดโดยกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ ดูแลให้ขอ้ มูลที่
เปิ ดเผยดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุนและผูม้ ีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ ำย
4.2 กำรเปิ ดเผยข้อมูลส ำคัญ ต่ ำงๆ ของบริษัท นอกจำกกำรเผยแพร่ ตำมเกณฑ์ท่ี ก ำหนดผ่ ำนช่ องทำงของตลำด
หลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี แล้ว บริษัทกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลสำคัญของบริษัททัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้มีกำรปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
บริษัทให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
4.3 คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรทำงบดุล บัญชีกำไรขำดทุน รำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยในรำยงำนประจำปี คณะกรรมกำร
บริษัทต้องจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและแสดงควบคู่กับรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ จัดให้มีกำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรบริหำรที่จำเป็ น รำยงำนทำงกำรเงิน รำยงำนกำรตรวจสอบ
รำยงำนกำรร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย และข้อมูลอื่นต่ำงๆ ตำมหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. อย่ำงครบถ้วน
4.4 กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัทต้องจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียและรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. โดยให้นำเสนอรำยงำนดังกล่ำวให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบตำมเกณฑ์ท่ีกำหนด รวมทัง้ เปิ ดเผยในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ดว้ ย
4.5 กำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญต่ำงๆ ของบริษัทด้วยตนเอง
หรือมอบหมำยให้นกั ลงทุนสัมพันธ์หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องที่ได้รบั มอบหมำย ทำหน้ำที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและประสำนงำนกับ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเท่ำเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุน
สัมพันธ์ทำหน้ำที่ประสำนงำนกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถำบัน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ เจ้ำหนี ้ เพื่อให้กำรให้ขอ้ มูลและ
ควำมเห็นที่เกี่ยวข้องกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทหรือเรื่องอื่นๆ ถูกต้องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
5
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ด้วยคณะกรรมกำรมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมกำรมีควำม
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถื อหุ้น เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริษัท กำรก ำกับดูแลกิ จกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง
คณะกรรมกำรควรมีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์ มีควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถื อหุน้
โดยรวม รวมทัง้ มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบจำกฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน และกำกับดูแลให้บริษัทมี
ระบบงำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นได้ว่ำ กำรดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทได้ดำเนินไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ซึ่งแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงั นี ้
5.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
คณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ รวมทัง้ จัดให้มีนโยบำยกำกับ
ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันขึน้ เพื่อเป็ นกรอบให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ ำย
จัดกำรและกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนให้ม่งุ ไปสู่ควำมสำเร็จในเป้ำหมำยเดียวกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ภำยใต้กำรคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีกำรพิจำรณำทบทวนทุกๆ 3 5 ปี เพื่ อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ทำงธุ รกิ จและปั จจัยแวดล้ อมภำยนอกที่ เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้ง เป็ นผู้
พิจำรณำอนุมตั ิแผนงำนหลัก งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจประจำปี ท่ฝี ่ ำยจัดกำร
จัดทำขึน้ และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรสื่อสำรแผนงำน
เป้ำหมำย และนโยบำยกำรดำเนินงำนธุรกิจของบริษัทในแต่ละปี ให้พนักงำนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นประจำทุกเดือนและต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำ
ทุกไตรมำส เพื่อรับฟั งข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นควรให้มีกำรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป
5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทัง้ หมดต้อง
มีถ่นิ ที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย
(2) คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระในจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
กรรมกำรบริษัททัง้ หมด โดยบริษัทกำหนดให้กรรมกำรอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(2.1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 3 บริษัทย่อย4
บริษัทร่วม5 ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ นับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
(2.2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรึกษำ ซึ่งได้รบั
เงินเดือนประจำหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
3
4
5

บริษัทใหญ่ หมำยถึง บริษัทที่ถือหุน้ บริษัทเกินกว่ำร้อยละ 50
บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทที่บริษัทถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 50
บริษัทร่วม หมำยถึง บริษัทที่บริษัทถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50
(และมีควำมหมำยตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549 เรื่องกำรยื่นและกำรยกเว้นกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 และประกำศอื่นที่อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
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(2.3) ไม่มีควำมสัมพัน ธ์ท ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบี ยนตำมกฎหมำย ในลัก ษณะที่ เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(2.4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือ หุน้ ที่มีนยั 6 หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี อำนำจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี

(2.5)

(2.6)

(2.7)
(2.8)

(2.9)
6

โดยควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจข้ำงต้น รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนีส้ ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระ
ต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป
แล้วแต่ จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ ำตำมวิ ธี ก ำรค ำนวณมูล ค่ ำของรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั น ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม โดยให้
นับรวมภำระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำหรือถื อหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำร
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท

ผูถ้ ือหุน้ ในกิจกำรใดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำรนัน้ โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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ทั้งนี ้ ภำยหลังได้รับ กำรแต่งตั้งให้เป็ น กรรมกำรอิส ระที่ มีลัก ษณะเป็ น ไปตำมข้อ (2.1) ถึ ง (2.9) แล้ว
กรรมกำรอิสระอำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษัท โดยมีกำร
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้
(3) คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำต่ำงๆ ที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท โดยโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรควรมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู ้ ประสบกำรณ์
ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะวิชำชีพเฉพำะด้ำน โดยไม่จำกัดเพศ อำยุ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ หรือควำม
แตกต่ำงอื่นใด เพื่อผสำนควำมรูค้ วำมสำมำรถเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนและกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท และต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีควำมรูค้ วำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน
(4) ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริษัท โดยประธำนกรรมกำรบริษัท
ควรเป็ นกรรมกำรอิสระ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรอำจเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็ได้
และคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ของบริษัท
5.3 คุณสมบัติของกรรมการ
(1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ กำหนดไว้ในกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำด
ควำมเหมำะสมที่จะได้รบั ควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตำมที่ สำนักงำน
ก.ล.ต.กำหนด โดยกรรมกำรบริษัทสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรค
หรื อส่งผลต่อประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับและ
ข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
(2) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่จี ะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ มีควำม
สนใจในกิจกำรของบริษัทและสำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้อย่ำงเพียงพอ สำหรับ
บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของบริษัทมำก่อน ต้องพิจำรณำถึงกำรมีส่วนร่วมและผลกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ท่ผี ่ำนมำ
(3) ต้องเป็ นผูท้ ่ไี ม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท รวมทัง้ ไม่
เป็ นหุน้ ส่วนหรือเข้ำเป็ นกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับบริษัท เว้น
แต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
5.4 การสรรหากรรมการ
กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทนัน้ บริษัทให้ควำมสำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีประวัติ
กำรทำงำนที่ดี และมีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติท่ดี ีต่อองค์กร
สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท นอกจำกนี ้ ยังคำนึงถึง
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจัดท ำตำรำงควำมรู ค้ วำม
ชำนำญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัทที่ตอ้ งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำก
ทักษะจำเป็ นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และ
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท ซึ่งอำจใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool)
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สมำคมส่ ง เสริ ม สถำบั น กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (IOD) เป็ น ส่ ว นประกอบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยมี
กระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจน เป็ นไปตำมข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมมั่น ใจให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง กำรสรรหำและแต่ ง ตั้ง กรรมกำรจะผ่ ำนกระบวนกำรพิ จำรณำกลั่นกรองของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำด้วยควำมรอบคอบในกำรเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมำะสมเพื่อเป็ นกรรมกำรบริษัท พร้อมประวัติอย่ำงเพียงพอสำหรับกำรตัดสินใจ เพื่อให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ตำมข้อบังคับของบริษัทต่อไป สำหรับกำรเเต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทแทน กรรมกำรที่ออกก่อนครบ
วำระ ให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูเ้ เต่งตัง้
5.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิหน้ำที่และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั
และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และ
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
(2) กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกำรทบทวนให้มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบต่อแผนงำนหลัก งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจในแต่ละ
ปี ตลอดจนกำกับดูแลและติดตำมให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรปฏิบัติตำมแผนงำน งบประมำณ เป้ำหมำย และ
นโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
(3) ดำเนินกำรให้มีกำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชัน ที่ประกอบด้วยหลักกำรและแนวปฏิบตั ิท่ีดี เพื่อสร้ำงสำนึกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
สร้ำงควำมเข้ำใจ และเป็ นแนวทำงให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึดถือปฏิบตั ิตำมควบคู่กับข้อบังคับ
และระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่
นโยบำยและแนวปฏิบัติดังกล่ำวให้ผูม้ ีส่วนได้เสียรับทรำบ ตลอดจนติดตำมให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำนปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด และให้มีกำรทบทวนเป็ นประจำทุกปี
(4) กำหนดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีท่มี ีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลสำคัญต่ำงๆ ขององค์กรอย่ำงโปร่งใส ทันเหตุกำรณ์ ตลอดจนสะท้อนฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วนตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์และข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดให้มีกำรทำงบกำรเงินรวม ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชีให้ถูกต้องตรงต่อควำมเป็ นจริง ครบถ้วน
และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป โดยงบกำรเงินดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผูส้ อบบัญชี ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ ตลอดจนมีหน้ำที่พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบรำยชื่อและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่ อยซึ่งน ำเสนอโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
(6) กำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ ตลอดจนมีกำรติดตำม
ประเมินประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มีควำม
เหมำะสมเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับ โดยเปิ ดเผยควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในและ
รำยงำนสอบทำนไว้ในรำยงำนประจำปี
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(7) พิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่มีนัยสำคัญตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ หรือ
อำนำจดำเนินกำรของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดภำระผูกพันต่ำงๆ กับกลุม่ บริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียโดยรวม เช่น กำรอนุมตั ิงบประมำณ กำรลงทุน กำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ของ
บริษัทและบริษัทย่อย กำรเข้ำทำสัญญำที่สำคัญ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี กำรแต่งตัง้ กรรมกำร
เฉพำะเรื่อง กำรกำหนดรำยชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท กำรกำหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ กำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
(8) พิจำรณำอนุมตั ิกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ กำรกูย้ ืม
หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้กูย้ ืม ตลอดจนกำรเป็ นผูค้ ำ้ ประกัน และกำรดำเนินกำร
ใดๆ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
(9) พิจำรณำและ/หรือให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีท่ีขนำดของรำยกำรไม่ตอ้ งได้รับ กำร
อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ) และ/หรือกำรเข้ำทำรำยกำรของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(10) พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ ือหุน้ และรำยงำนกำรจ่ำยปั นผลดังกล่ำวให้ท่ปี ระชุมผู้
ถือหุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวต่อไป
(11) ดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ ยวโยงที่อำจจะเกิดขึน้ ระหว่ำงบริษัท กับ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ กำกับดูแลให้มีกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะไม่สมควร
(12) กำหนดให้มีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและพิจำรณำถึงปั จจัยเสี่ยงสำคัญที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยง
จำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนกำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและดูแลติดตำมเพื่อให้มี
กำรประเมินควำมเสี่ยงและประสิทธิ ภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ ำงสม่ ำเสมอ โดยเปิ ดเผยควำม
เพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงไว้ในรำยงำนประจำปี
(13) ติ ดตำมและดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษั ทและบริษัทย่ อย เพื่ อให้เป็ นไปตำมแผนงำน งบประมำณ และ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ตลอดจนมีควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงิน เพื่อให้สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้
ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรติดตำมและประเมินฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนีข้ องบริษัทและบริษัทย่อย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อร่วมหำทำงแก้ไข
ปั ญหำได้โดยเร็ว เมื่อมีสญ
ั ญำณบ่งชีถ้ ึงปั ญหำ
(14) กำกับกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ ำยจัดกำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะเป็ นผูแ้ ทนของบริษัทไป
เป็ นกรรมกำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัท และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(15) พิจำรณำแต่งตัง้ และกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ คณะกรรมกำรกำกับดูแลบรรษัทภิบำล คณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง เพื่อกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและเป็ น
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพิจำรณำแต่งตัง้ และกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
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(16) พิจำรณำมอบหมำยอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนประจำวันให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท
(17) ประเมินผลงำนและทบทวนกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนเองและผูบ้ ริหำรระดับสูง ตัง้ แต่ระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรถึ งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็ นประจ ำทุกปี รวมทั้ง ดูแลให้มีกำรประเมินกำรปฏิ บัติหน้ำที่ ของ
คณะกรรมกำรชุ ดย่ อยและติ ดตำมผลกำรประเมิน เพื่ อร่ วมกั น เพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพกำรปฏิ บัติ งำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยอำจพิจำรณำจัดให้มีท่ปี รึกษำภำยนอกมำช่วยกำหนด
แนวทำงและเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตำมควำมจำเป็ นและ
เหมำะสม
(18) ดูแลให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรในตำแหน่งบริหำรสำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสม มีกระบวนกำรสรรหำที่
โปร่งใส ชัดเจน และเป็ นธรรม โดยผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรถึง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ต้องได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
(19) ดูแลให้มีระบบหรือหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนผูบ้ ริหำรระดับสูงที่เหมำะสม
สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว ตลอดจนดูแลให้มี
กระบวนกำรเตรียมบุ คลำกรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูง (Succession Plan) เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำลังพลและให้เกิดควำมมั่นใจในกำรเติบโตที่ย่งั ยืนของบริษัท
(20) ดูแลให้บริษัทมีช่องทำงในกำรรับเรื่ องร้องเรียนและกำรรับแจ้งเบำะแส (Whistleblowing) เกี่ ยวกับกำร
กระทำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง กำร
ทุจริตคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยจำกผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ รวมทัง้ มีกลไกแก้ไขปั ญหำ
และมำตรกำรในกำรให้ควำมคุม้ ครองผู้รอ้ งเรียน ผู้แจ้งเบำะแส และผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดให้บริษัททบทวนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนและกลไกแก้ไขปั ญหำให้เหมำะสมกับหลัก เกณฑ์และสถำนกำรณ์ท่ี เปลี่ ยนแปลงไปในแต่ ละ
ช่วงเวลำอยู่เสมอ
(21) ส่งเสริมให้บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงหรือกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำ
ของสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทและบริษัทย่อย และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสียบน
พืน้ ฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มำใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีกำร
บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่เพียงพอและเหมำะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของกลุม่ บริษัท
(22) จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และกำกับดูแลกำร
เปิ ดเผยข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้มีควำม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส น่ำเชื่อถือ ทันเหตุกำรณ์ และเป็ นไปตำมกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้บริษัทมีหน่วยงำนหรือผูร้ บั ผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้ำที่
สื่อสำรกับผูถ้ ือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ได้อย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และ
ทันเวลำ พร้อมทัง้ ดูแลให้ม่นั ใจว่ำผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท
(23) ต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีสว่ นได้เสียของตนเองและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
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(24) ขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผูเ้ ชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่นๆ จำกภำยนอก เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
หำกเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นและเหมำะสม ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
(25) ดูแลให้มีกำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง ตัง้ แต่กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ กำรได้รบั
ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู ท้ ่ีจำเป็ นต้องกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรจัดอบรมภำยในและกำรเข้ำร่วมงำนอบรมของ
องค์กรภำยนอก เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ค้ วำมเข้ำใจ และพัฒนำทักษะของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงให้
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวกำรณ์ภำยนอก และ
กำรพัฒนำบริษัทอย่ำงยั่งยืน
(26) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกปี
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรมอบหมำยอำนำจจัดกำรกิจกำรให้แก่ฝ่ำยจัดกำร โดยจะติดตำมดูแลฝ่ ำยจัดกำรให้ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำย ซึ่งบริษัทกำหนดขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และฝ่ ำยจัดกำร
ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของ CG Code ของสำนักงำน ก.ล.ต. ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุมตั ิและดูแลให้มีกำรดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้
(1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ
ธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน
(2) แผนงำนหลัก งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจในแต่ละปี
(3) กำรลงทุน กำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ กำรทำสัญญำที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมลู ค่ำเกินอำนำจ
ของฝ่ ำยจัดกำรหรือไม่รวมอยู่ในงบประมำณประจำปี
(4) รำยกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีลกั ษณะรำยกำร มูลค่ำและขนำดของ
รำยกำร เกินอำนำจอนุมตั ิของฝ่ ำยจัดกำร แต่ไม่ถึงต้องขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(5) กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำร และโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
(6) กำรเปลี่ยนนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิท่ีมีนยั สำคัญเกี่ยวกับกำรบัญชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน
(7) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
(8) กำรกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนำจอนุมตั ิ ซึ่งรวมถึงรำยชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
(9) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
(10) กำรแต่งตัง้ กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี กำรแต่งตัง้ และกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรชุดย่อย
และเลขำนุกำรบริษัท
(11) กำรแต่งตัง้ บุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำรผูแ้ ทนของบริษัทในกลุม่ รวมถึงกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลบริษัทดังกล่ำว
(12) กำรดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทดำเนินกำรร่วมกับฝ่ ำยจัดกำร ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้
(1) กำรกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนประจำปี
(2) กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
(3) กำรกำหนดอำนำจดำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยจัดกำร
(4) กำรกำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำร
บุคคล และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(5) กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
(6) กำรดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ
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คณะกรรมกำรบริษัทควรให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูด้ ำเนินกำร ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้
(1) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในกำรดำเนินกำรหรือจัดกำร
(Execution) ให้เป็ นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย หรือแผนงำนที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแล้ว เช่น กำร
จัดซือ้ จัดจ้ำง กำรรับบุคลำกร ตำมกรอบนโยบำยที่กำหนดไว้ และติดตำมดูแลผล โดยไม่แทรกแซงกำร
ตัดสินใจ หรือกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำร เว้นแต่มีเหตุจำเป็ น
(2) เรื่องที่มีขอ้ กำหนดห้ำมไว้ เช่น กำรอนุมตั ิรำยกำรที่กรรมกำรมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น
ภาวะผู้นาและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
บริษัทกำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ไม่เป็ นบุคคล
เดียวกัน และมีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อส่งเสริม
ควำมเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำรให้สำมำรถควบคุมกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ทัง้ นี ้ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของแต่ละตำแหน่ง มีดงั นี ้
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร
(1) รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีประสิทธิภำพ เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำร และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลักขององค์กร
(2) สนับ สนุน และดูแ ลให้ม่ ัน ใจว่ ำกรรมกำรทุก คนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิ ด วัฒ นธรรมองค์ก รที่ มี
จริยธรรมและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(3) เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทน โดยหำรือกับกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่หรือคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรกำหนดวำระกำรประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุ
เป็ นวำระกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน
(4) เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่คี ะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทออก
เสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
(5) ทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยดำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(6) ส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย โดยมีกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้กรรมกำร
ทุกคนใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
(7) สนับสนุนกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร แต่ไม่ได้เข้ำไปมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำนปกติประจำวันของบริษัท
(8) มีบทบำทสำคัญในกำรส่งเสริมดูแลให้กรรมกำรยึดถือปฏิบตั ิตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎหมำย นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
(9) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีร ะหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร และระหว่ำง
คณะกรรมกำรกับฝ่ ำยจัดกำร
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ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริหำร
(1) เป็ นผูน้ ำของกรรมกำรบริหำรและฝ่ ำยจัดกำรในกำรจัดทำวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ
และตัวชีว้ ัดผลกำรดำเนินงำนประจำปี เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ ตลอดจนติดตำม
ควำมคืบหน้ำเปรียบเทียบกับงบประมำณและแผนงำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำเป็ นประจำ
(2) บริหำรและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่ได้รบั อนุมตั ิ
(3) แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัท
(4) มีอำนำจในกำรอนุมตั ิจดั หำและลงทุนตำมขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนำจอนุมตั ิของบริษัท
(5) กำรดำเนินงำนใดๆ ที่ได้รบั มอบหมำยตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
(1) ร่วมกับ ผู้บริหำรระดับสูงในกำรจัดทำแผนงำนหลัก งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยสำคัญในกำร
ดำเนินธุรกิจประจำปี ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นชอบและเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(2) ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมแผนงำนหลัก งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยสำคัญในกำรดำเนินธุ รกิ จ
ประจำปี ท่ไี ด้รบั อนุมตั ิ
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือน รำยไตรมำส และสำหรับปี ของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงำน
และงบประมำณให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ พร้อมข้อเสนอแนะ
(4) อนุมัติค่ำใช้จ่ ำยต่ำงๆ ของบริษัท ในวงเงิน ไม่เกิ น 1,000,000 บำทต่อครั้ง ภำยใต้ก รอบงบประมำณ
ประจำปี ของบริษัทตำมที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
(5) อนุมตั ิให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้ำงองค์กรระดับฝ่ ำยลงไป
(6) ปฏิบัติงำนอื่นใดที่ได้รบั มอบหมำยตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ภำยใต้วตั ถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูง
กำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ ริหำรระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่บริษัทย่อย
หรื อบริษัท ร่วมของบริษัท และมิใ ช่ ก ำรปฏิ บัติงำนในกิ จ กำรของกลุ่มบริษัท ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ นั้น
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ตอ้ งแจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงเหตุผลและรำยละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง
เพื่อพิจำรณำอนุมัติก่ อนตอบรับกำรไปดำรงตำแหน่ง โดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำมำรถไปดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจำกนี ้ เพื่อให้บริษัทได้รบั ประโยชน์สงู สุดในกำรที่กรรมกำร
ผู้จัด กำรใหญ่ จ ะสำมำรถอุ ทิ ศ เวลำส ำหรับ กำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ใ นฐำนะผู้บ ริ ห ำรสูง สุ ด ของบริ ษั ท ได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ จึงกำหนดเป็ นนโยบำยห้ำมมิให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
หรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ หรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรือผูจ้ ดั กำร หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ลกั ษณะงำนคล้ำยคลึง
กัน ในนิติบคุ คลอื่นซึ่งมิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท
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สำหรับผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท 1 และบริษัทย่อย2 ให้ผูบ้ ริหำรแจ้งถึงเหตุผลและรำยละเอียดของกำรด ำรง
ตำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ ริหำรระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่บ ริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมของบริษัท และมิใช่กำรปฏิบตั ิงำนในกิจกำรของกลุ่มบริษัท ต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนตอบรับกำรไปดำรงตำแหน่ง และให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่รำยงำนกำรดำรงตำแหน่งของผูบ้ ริหำรระดับสูง
ในกิจกำรอื่นให้คณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบต่อไป
ทัง้ นี ้ ให้เลขำนุกำรบริษัทเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูงในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
อย่ำงไรก็ดี กรณีกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผูบ้ ริหำรระดับสูงในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น
เกิดขึน้ ก่อนที่นโยบำยนีจ้ ะได้รบั กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 3 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในปั จจุบัน ให้
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เสนอเรื่องกำรดำรงตำแหน่งของตนเพื่อทรำบต่อคณะกรรมกำรบริษัท สำหรับผูบ้ ริหำร
ระดับสูง ให้เสนอเรื่องกำรดำรงตำแหน่งของตนเพื่อทรำบต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
หมำยเหตุ 1 หมำยถึง ผูบ้ ริหำรของบริษัท ตำมนิยำมผูบ้ ริหำรของสำนักงำน ก.ล.ต.
2 หมำยถึง กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรขึน้ ไปของบริษัทย่อยของบริษัท
3 นโยบำยกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูง
ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 7/2561-62 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงของกลุ่มบริษัทที่มีควำมรู ค้ วำมชำนำญที่เหมำะสม
เป็ นกรรมกำรชุดย่ อยจ ำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ คณะกรรมกำรกำกับดูแลบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ ย งเพื่ อให้ผู้ถื อหุ้นมั่นใจว่ ำบริษั ทมี ก ำรกลั่นกรองกำรด ำเนิ นงำนที่ ส ำคัญ อย่ ำงรอบคอบและมี
ประสิทธิภำพ โดยมีกำรกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้ชดั เจนใน
กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ตลอดจนกำหนดให้ คณะกรรมกำรชุดย่อยรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
5.7 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรจัดทำและเก็บรัก ษำ
เอกสำรสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทและผูถ้ ือหุน้ รำยงำนประจำปี รำยงำนมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมทัง้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุน้ ให้คำแนะนำเกี่ ยวกับข้อก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทควรรับทรำบ เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรทำหน้ำที่อย่ำงเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่กรรมกำรบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนดูแลและ
ประสำนงำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ อย่ำง
ครบถ้วนและถูกต้อง
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5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็ น หนึ่งในภำรกิจสำคัญในกำรทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ด้วยควำมรับผิดชอบ ซึ่งมีแนวทำงสำคัญดังนี ้
(1) กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และกำหนดวันเวลำประชุมไว้ล่วงหน้ำ
ตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำร่วมประชุมได้ทุกครัง้ โดยประธำนกรรมกำรสำมำรถเรียก
ประชุมได้เป็ นกรณีพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น กรณีมีเหตุอันสมควร ทัง้ นี ้ กำหนดให้กรรมกำรแต่ละท่ำน
ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เว้นแต่มี
เหตุจำเป็ น พร้อมทัง้ ให้เปิ ดเผยจำนวนครัง้ ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
ไว้ในรำยงำนประจำปี
(2) กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรอำจประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมประชุมด้วย ตำมควำมจำเป็ น อย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ
(3) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมี
กำรกำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจนและเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้กรรมกำร
ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลำศึกษำและพิจำรณำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เว้นแต่ใน
กรณีจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธำนกรรมกำรหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยอำจ
แจ้งนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชุม แก่กรรมกำร เลขำนุกำรบริษัท อำจจัดส่งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แทนได้
โดยเลขำนุกำรบริษัทต้องจัดเก็บสำเนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้เป็ นหลักฐำน
ซึ่งอำจพิจำรณำจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
บริษัททั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม และในกรณี ท่ีกรรมกำรรำยใดไม่สำมำรถร่วมประชุม ด้วยมีเหตุ
จำเป็ นอย่ำงยิ่งและไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ กรรมกำรดังกล่ำวอำจร้องขอต่อประธำนคณะกรรมกำรเพื่อขอร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครัง้ นัน้ โดยทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี ้ กรรมกำรดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติตำม
ข้อบังคับ ของบริษัท และตำมเงื่ อนไขที่ กฎหมำยก ำหนดเกี่ ย วกับ กำรประชุมทำงอิเล็ ก ทรอนิก ส์อย่ำง
เคร่งครัด
(5) กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้น
แต่กรรมกำรบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และหำกมีคะแนน
เสี ย งเท่ ำ กั น ให้ป ระธำนในที่ ป ระชุ ม เป็ น ผู้ชี ้ข ำด โดยก ำหนดจ ำนวนองค์ป ระชุ ม ขั้น ต่ ำ ณ ขณะที่
คณะกรรมกำรจะลงมติ ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดที่มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในวำระนัน้
(6) ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำให้เพี ยงพอสำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำยและแสดง
ควำมคิดอย่ำงเป็ นอิสระ รวมทัง้ ให้ฝ่ำยจัดกำรที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบกำรอภิปรำย
(7) มีก ำรจดบันทึกท ำรำยงำนกำรประชุมอย่ ำงเป็ นลำยลัก ษณ์อักษร รวมทั้ง จัดเก็ บรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมสำหรับกรรมกำรและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบอ้ำงอิงได้
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5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำทุกปี ทัง้ กำรประเมินผลคณะกรรมกำร
บริษัทแบบทัง้ คณะและรำยบุคคล รวมทัง้ กำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบทัง้ คณะและรำยบุคคล เพื่อ
เป็ นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และพิจำรณำทบทวน วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
เพื่ อ น ำมำพั ฒ นำปรับ ปรุ ง กำรท ำงำนต่ อ ไป โดยเลขำนุ ก ำรบริ ษั ท จะสรุ ป ผลกำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยให้คณะกรรมกำรบริ ษั ท รับ ทรำบ เพื่ อร่ วมกั น แลกเปลี่ ย น
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหรือปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผลสรุ ปกำรประเมิน
ดังกล่ำวในรำยงำนประจำปี ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรกำกับดูแลบรรษัทภิบำลอำจพิจำรณำจัดให้มีท่ีปรึกษำภำยนอก
มำช่วยในกำรกำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรได้ตำม
ควำมจำเป็ นและเหมำะสม นอกจำกนี ้ บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็ น
ประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินที่เชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยและแผนงำนประจำปี
5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดโครงสร้ำง
และองค์ประกอบของค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เหมำะสม สำมำรถจูงใจ
และรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้กับกลุ่มบริษัทได้ หรือเทียบเคียงได้กับกิจกำรที่อยู่ในธุรกิจและมีขนำดกิจกำร
ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำเป็ นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป และ
กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร เช่น รูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงินค่ำตอบแทน
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่เป็ นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์กำรประเมิน
ที่เชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยและแผนงำนประจำปี ซึ่งผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูกนำไปพิจำรณำ
กำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ โดย
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ต่อไป ทัง้ นี ้ ลักษณะค่ำตอบแทนและเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่เพื่อกำหนดค่ำตอบแทน มีดงั นี ้
o ค่ำตอบแทนระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทในแต่
ละปี และผลกำรประเมินด้ำนควำมเป็ นผูน้ ำ เช่น กำรสร้ำงทีมงำน กำรสื่อสำร กำรมุ่งเน้นควำมสำเร็จ กำร
บริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
o ค่ำตอบแทนระยะยำว ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
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5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนำ
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และทักษะของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ทัง้ ด้ำนธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ โดยกำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครัง้ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำร
และควำมรูท้ ่จี ำเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น เลขำนุกำรบริษัท ผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ ร่วมกำรอบรม
สัมมนำที่เสริมสร้ำงควำมรูท้ ่ีเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และควำมคิดเห็นกับกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์ฯ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และสถำบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อน ำควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ท่ีได้รบั มำเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนทัง้ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนธุรกิจ และด้ำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีต่อไป
5.12 แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมกำรต้องดำเนินกำรเพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำ มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในตำแหน่งงำน
บริหำรที่สำคัญในทุกระดับอย่ำงเหมำะสม โดยกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
จะเป็ นไปตำมกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ที่มีกำรพิจำรณำบุคคลทัง้
จำกภำยในและภำยนอก ทั้งนี ้ บริษัท ต้องมีก ำรเตรี ย มควำมพร้อ มด้ำนบุค ลำกรเพื่ อ วำงแผนกำรสื บ ทอด
โดยเฉพำะในตำแหน่งผูบ้ ริหำรที่สำคัญ โดยกำหนดนโยบำยหรือแนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำผูบ้ ริหำร รวมทัง้
กำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล เพื่อให้มีควำมพร้อมขึน้ ดำรงตำแหน่งที่สงู ขึน้ เมื่อมีตำแหน่งว่ำง
5.13 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญและจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจถึงประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ควำมเชื่อถื อได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรบัญชี และกำรปฏิบัติ ตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท รวมถึงเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน โดยกำหนดให้มี
กำรจัดตัง้ ฝ่ ำยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และมีสำยกำรบังคับบัญชำขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผูท้ ำหน้ำที่ให้คำปรึกษำและตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในที่มีว่ำมีกำรปฏิบัติ
จริงอย่ำงเหมำะสมและสม่ำเสมอ รวมทัง้ ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนด
และกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนช่วยค้นหำข้อบกพร่องและให้คำแนะนำในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ ำยบริหำรจัดให้มีขึน้ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control
Environment) กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง (Risk Assessment) กิ จ กรรมกำรควบคุ ม (Control Activities) ข้ อ มู ล
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร (Information and Communication) และกำรติ ดตำม (Monitoring) ตำมแนวทำงที่
สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ม่ นั ใจต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทที่วำงไว้ โดยจัดให้มีกำร
ทบทวนและปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ สิ่งแวดล้อม และปั จจัย
ควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
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นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในและปฏิบัติตำมระบบที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงำนมีหน้ำที่
สนับสนุนกำรทำงำนและให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องตำมควำมเป็ นจริงต่อฝ่ ำยตรวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชี ตลอดจนมี
หน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องทำงกำรเงิน และรำยงำนทันทีเมื่อพบข้อผิดพลำดหรือควำมผิดปกติ
5.14 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทสำมำรถ
ดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้และเป็ นไปตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รองรับต่อสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลำ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูงของกลุ่มบริษัทเพื่อทำหน้ำที่
กำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้ง จัดให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อควบคุมดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ทัง้ ควำมเสี่ยงทำงกลยุทธ์ กำรปฏิบตั ิกำร กำรบริหำรกำรเงิน กำรประกอบธุรกิจ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
ระเบียบ รวมถึงกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และควำมเสี่ยงสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ดแู ลติดตำมให้ทุกกลุ่มบริษัทและ/หรือฝ่ ำยงำนมีกำร
ปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดลำดับควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรทำงำนของฝ่ ำยงำนหรือของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทำงมำตรกำรที่ใช้ในกำร
ควบคุมบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทัง้ ติดตำมปรับปรุ งปั จจัยเสี่ยงและ
มำตรกำรควบคุมให้เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ โดยกำหนดให้รำยงำนควำมเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อกำรควบคุมภำยในต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงหลัก และแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส
ตลอดจนส่งเสริมให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และผลักดันให้มีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
5.15 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรจัดทำจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริษัท เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบัติท่ี ดีให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถื อเป็ น แนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำนและในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรมภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลที่ดี โดยครอบคลุมถึงกำรดูแลผู้
มีส่วนได้เสีย รำยกำรระหว่ำงกัน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรดูแลทรัพย์สิน กำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในและ
กำรซื ้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท และกำรป้ อ งกั น ควำมขั ด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ได้เ ปิ ด เผย
จรรยำบรรณธุรกิจที่เว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนี ้ บริษัทจัดอบรมจรรยำบรรณธุรกิจแก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุ งจรรยำบรรณธุรกิจเป็ นประจำทุกปี ทัง้ นี ้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนต้องถือ
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ อย่ำงเคร่งครัด กำรละเลยหรือฝ่ ำฝื นใดๆ จะได้รบั กำรลงโทษทำงวินัย และ/หรือ
กฎหมำยแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นกำรปฏิบตั ิท่ีอำจขัดต่อ จรรยำบรรณธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท ให้รำยงำน
ข้อมูลผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนตำมที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียน
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5.16 การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมกำรบริษัทกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัท ผ่ำนกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี ้
(1) มอบหมำยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษัทเข้ำเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่ำงน้อยตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว เพื่อให้เป็ นผูแ้ ทนบริษัทในกำรกำหนด
นโยบำยและติดตำมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบำยหลักของ
บริษัท ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยผูแ้ ทนของบริษัทเข้ำเป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้
เป็ นขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ ำยจัดกำร
(2) กรรมกำรหรื อผู้บ ริห ำรที่ เป็ น ผู้แ ทนบริษัท สำมำรถปฏิ บัติห น้ำที่ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ เพื่ อรัก ษำ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท ย่อยและสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท รวมทัง้ ต้องรำยงำนผลกำรดำเนิน
ธุ ร กิ จ หรื อ ข้อ มูล กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคัญ ในด้ำ นต่ ำ งๆ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มต่ อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริหำรเป็ นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส นอกจำกนี ้ เมื่อ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีกำรขออนุมัติดำเนินกำรในเรื่องที่สำคัญ เช่น กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ท่ีสำคัญ กำรร่วมทุน กำรเพิ่มทุนและลดทุน เป็ นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมกำรของ
บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิดว้ ย
(3) บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกำศของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กับบุคคลเกี่ ยวโยง กำรได้มำและ
จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกำรทำรำยกำรอื่นที่สำคัญ โดยต้องมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรทำรำยกำรให้
เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
(4) บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำรจัดทำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องและมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป และสำมำรถรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ทนั
ตำมกำหนดเวลำ
(5) บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน แนวทำงในกำรดำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทมำปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด
(6) บริษัท จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ รวมทั้ง
กำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัททำหน้ำที่ประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จำกกำรประเมินเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรฉบับปรับปรุ งปี 2563 - 64 นี ้ อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครัง้ ที่ 4/2563-64 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภำคม 2564 เป็ นต้นไป
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