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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
บทนํา
คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารที่มีวิสัยทัศน และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุล
อํานาจเพื่อใหการบริหารเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และ
มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสุงสุดใหแกผูถือหุน ผูลงทุน
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัทในระยะยาวอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทจึงไดพัฒนาและถือปฏิบัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับนี้ มาตั้งแตป 2546 เพื่อชวยให
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม โดยมีนโยบายที่จะทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางสม่ําเสมอ
เพื่อปรับปรุงใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันไดรับ
สิทธิพื้นฐานตางๆ โดยใหสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ การไดรับสวนแบงผลกําไร
จากบริษัท การเขารวมประชุมผูถือหุน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยางเปนอิสระ การรวมตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญของบริษัท เชน การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน ทั้งนี้
ผูถือหุนของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมี
หุนใดมีสิทธิพิเศษที่เปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนรายอื่น นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในที่ประชุมผูถือหุน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. ใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน และทันตอ
เหตุการณ ใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ระบบเผยแพรขอมูล ELCID) หรือเว็บไซตของ
บริษัท
2. ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเปนการลวงหนา
โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาประมาณ 1 เดือนไวในเว็บไซตของบริษัทกอน
การประชุม นอกจากนี้ ยังไดชี้แจงสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวอยาง
ชัดเจนในเอกสารที่บริษัทไดจัดสงไปกับหนังสือนัดประชุม
3. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
รวมถึงสงคําถามลวงหนากอนการประชุม โดยบริษัทไดแจงชวงเวลาในการรับเรื่องผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท
4. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับ
หนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย
5. กอนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุม จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถือหุน
อยางชัดเจน และบริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนครบองคประชุม โดย
ดําเนินการประชุมเรียงลําดับตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น
และซักถามเรื่องตางๆ ในแตละวาระอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดใหลงทะเบียนลวงหนากอน
การประชุม ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
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6. ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น แต ล ะป จ ะมี ก รรมการที่ ค รบรอบออกตามวาระจํ า นวนหนึ่ ง ในสามของจํ า นวน
คณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได
ชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น และ/หรือ กรณีที่มีบุคคลไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวน
กรรมการที่พึงมี ใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อ
บุคคลใหเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทไดอยางเปนอิสระ
7. ในการประชุมผูถือหุน การใชสิทธิออกเสียงแตละวาระ บริษัทไดใชวิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อนํามาประกอบการคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยเมื่อจบการ
ประชุมผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได
8. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระตางๆ อยาง
อิสระกอนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดใหขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอแก
ผูถือหุน ทั้งนี้ ในวาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาเปนผูใหคําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็น
ที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว
9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถขอใหมีการลงคะแนนเสียงดวยวิธีลับไดหากมีผูถือหุน
หนึ่งคนรองขอ และมีผูถือหุนรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลงคะแนนดวยวิธีลับ
10. ในวาระเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวนและประเภทของ
คาตอบแทนที่กรรมการแตละคนได รับ โดยแบ งเปนเบี้ย ประชุม และคาตอบแทนประจํา ซึ่งหากมีการเสนอ
เปลี่ยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. สําหรับรายงานการประชุมของผูถือหุน เลขานุการบริษัทเปนผูที่รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผานการสอบทานจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดมา และมีการนําขึ้นแสดงบน
เว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดสอบทานความครบถวน กอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนในครั้งถัดไป
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนดได
อยางครบถวน
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพยายามกําหนดสิ่งที่จะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกราย
ทุกกลุม ทั้งผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เชน
1. การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง เชน
กรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวมหรือ
มีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนด
เปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน หรือหากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขที่เหมาะสม และสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุม
ผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได
2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวของ กลาวคือ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูที่เกี่ยวของตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใช
ขอมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท หนาที่การรายงานขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
เปนตน
3. สําหรับการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุน นอกจากนี้
บริษัทยังไดใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขาประชุมภายหลังจากไดเริ่มประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระที่อยู
ในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ไดเขาประชุมและออกเสียง
เปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสว นไดเสีย
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดวยความโปรงใส คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการ
บริหารจัดการที่เชื่อมั่นไดวา บริษัทไดปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ตามสิทธิที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย และได
กําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ไวเปนสวนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจดวย ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ อาทิ ผูถือหุน ลูกคาและผูบริโภค พนักงาน คูคาและ/หรือเจาหนี้
คูแขงทางการคา ชุมชนและสังคม
2) การไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
3) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
4) ความขัดแยงทางผลประโยชน
5) การรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน
6) จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา
7) การตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
8) การจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกขอมูล และการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินของบริษัท
โดยประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ในการแจงขอมูลตางๆ หรือรองเรียน
การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม
ภายใน ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานชองทาง ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
e-mail : audit@wave-groups.com
จดหมายธรรมดา
สงถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15
เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมดแลวสรุปประเด็น
นํ า เสนอต อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ทํ า การสอบสวนก อ นที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต อ
คณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูล หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และจะ
เก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครอง
ผูรองเรียน ซึ่งบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยกตางหาก
5

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับเรื่องการเปดเผยสารสนเทศเนื่องจากเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผย
สารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีการเปดเผย
ขอมูลที่ถูกตอง มีรายละเอียดอยางเพียงพอ เชื่อถือได และภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
เปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ
บริษัท
ทั้งนี้ ในการเปดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดมอบหมายใหกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมาย เปนผูดําเนินการเปดเผยขอมูล นอกจากนั้นยังไดจัดตั้งหนวยงานสื่อสารองคกรและนักลงทุน
สัมพันธทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอยาง
เทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอโดยตรงที่ หนวยงานสื่อสารองคกรและ
นักลงทุนสัมพันธ บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หรือโทรศัพท 02-665-6705 หรือที่ e-mail address:ir@wave-groups.com หรือที่
web-site : www.wave-groups.com ซึ่งบริษัทมีแนวทางการเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) และขอมูลอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามที่กําหนดโดยกฎหมาย
หรือขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ เปนผูกําหนดนโยบายของบริษัท โดย
รวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบาย หรือกลยุทธที่วางไวอยางเปนอิสระ โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คนตามกฎหมาย และไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้ง หมดตองมีถิ่น ที่ อยู ใ นราชอาณาจัก ร
และกรรมการที่ไ มเ ปน ผูบริหารอยางนอ ยหนึ่ง คนเปน ผู มี
ประสบการณดานธุรกิจของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติ
หนาที่และถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร (Executive Director) และใน
จํานวนนี้มีอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ตองเปนกรรมการอิสระ
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท
2) มีความรู ความสามารถที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทํางานที่ดี
3) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม
4) เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัท ไดอยางเพียงพอ
5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ภายใตกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ

7

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนตามขั้นตอนตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1. ถื อ หุ น ไม เ กิ น ร อ ยละหนึ่ ง ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
5. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 9 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่
กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และบริษัทไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุม
ผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว ดังนี้
 ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
 เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาว เปนกรรมการอิสระ
 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ

3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ ในการ
ประชุม สามั ญผู ถือ หุน ประจํ า ป กรรมการบริ ษั ทต อ งออกจากตํ า แหนง ตามวาระเป น จํ า นวน 1 ใน 3 ของจํ า นวน
กรรมการบริษัททั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด
กับสวน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปน
ผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดเปนนโยบายวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเมื่อได
ปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน
4. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
1) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการ
ถวงดุลอํานาจ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสม มีการแบงแยก
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการ
ดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยไมถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่
ประชุมผูถือหุน
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2) ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ
1. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทตองมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล
2. ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับขอมูลที่จําเปนอยางทันเวลา เพื่อพิจารณาหารือในแตละวาระ
3. สนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย ตั้งคําถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต างๆ ระหวางการ
ประชุม
4. สงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่สรางสรรค ทั้งระหวางกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝาย
บริหาร
5. ดูแลใหบริษัทมีการสื่อสารกับผูถือหุนอยางมีประสิทธิผล
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ตามหลักของกฎหมายไดกําหนดใหกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
1.2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน (Duty
of Loyalty)
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience)
1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริษัทนั้นใหเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองของบริษัท
3. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
อยางตอเนื่อง เปนประจําทุกๆ ป
4. พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทใหแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
5. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวา มีการนํานโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติตามเพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ
6. กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
บริษัท เพื่อใหเปนมาตรฐานที่ยอมรับ
7. ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท
8. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
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9. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของ
ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกัน
การกระทําผิดกฎหมายดวย
10. ดูแลผลประโยชนทั้งของผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอยตามสิทธิอยางเปนธรรม มีความ
โปรงใสในการดําเนินงาน และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได
11. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนา
กอนการประชุม
โดยในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อาจขอคํ า ปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอก หรื อ
ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย
และจะตองบริหารบริษัทตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยาง
เครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ อยางดี
ที่สุด รวมทั้งการคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอองคกร อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารใหรวมถึง
กิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง
ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
3. ดําเนินการใหมีการจัดทํา และสงมอบนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณตอคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามนโยบาย กลยุทธ แผนงานและ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
5. การใชอํานาจของประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถกระทําได หากประธานเจาหนาที่บริหารอาจมี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ ตอการใชอํานาจนั้นๆ
บริษัทไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ เพื่อเปนการกระจายอํานาจ หนาที่ ในการตัดสินใจ
และการสั่งการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งเอกสารการจายเงินทุกรายการที่จายเปนเช็ค (จํานวนเงินตั้งแต
3,000 บาท ขึ้นไป) จะมีการอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด 1 คน โดยทําหนาที่ ดังนี้
1. เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อใหการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท และการจั ด การประชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท เป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละสอดคล อ งกั บ
กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เปนตน
2. ดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับ
ดูแลอื่นที่เกี่ยวของ
3. ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท ในสวนที่จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับของบริษัท กฎและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมทั้งขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนติดตามกฎเกณฑใหมๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท
4. จัดทําและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทะเบียนกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายงาน
การประชุมผูถือหุน รายงานประจําป รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงาน
โดยกรรมการและผูบริหาร เปนตน
5. ดู แ ลกิ จ กรรมต า งๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให ก รรมการสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทาง
กํากับดูแลกิจการที่ดี และตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน
6. ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
1) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดให ก รรมการแต ล ะคนสามารถดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการในบริ ษั ท
จดทะเบียนอื่นได โดยเมื่อรวมบริษัทแลวไมเกินจํานวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถ
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทไดอยางเต็มที่
2) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหประธานเจาหนาที่บริหารสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ได โดยเมื่อรวมบริษัทแลว ไมเกินจํานวน 5 บริษัท (ไมรวมบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัท) ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนโดยรวมแกบริษัทและไมกระทบตอหนาที่และความรับผิดชอบ
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6. การสรรหาและการแตงตัง้ กรรมการและผูบริหารระดับสูง
1) การสรรหาและการแตงตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กําหนดหลักเกณฑและ
นโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ตองการ สรรหาใหม โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาให
สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะใหความสําคัญกับบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
ประสบการณที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เชน ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน
มีประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอ
องคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่
โปรงใส สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุน โดยจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และเมื่อกรรมการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคกอน จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
2) การสรรหาและการแตงตัง้ ผูบ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง
ของบริษัท ใหปฏิบัติตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท โดยระเบียบดังกลาวไดผานการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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7. แผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทเห็ นความสําคัญและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแผนการสื บทอดตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหาร และ/หรือผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรการวางแผนทรัพยากรมนุษยของบริษัท
โดยเป น การวางแผนหรื อ การเตรีย มบุ ค คลากรที่ มี ศัก ยภาพสู ง เพื่ อ เตรี ย มพรอ มเมื่ อ เกิ ด กรณี ที่ผู บ ริ ห ารดั ง กล า ว
ไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือตําแหนงที่วางลง ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทมีความคลองตัวและตอเนื่อง
8. การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่
สําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ แลวแตกรณี อยางสม่ําเสมอ รวมถึงการ
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบในรายงานประจําป ซึ่งจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการ
ดํ า เนิ น งานโดยรวมของบริ ษั ท บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละสอดคล อ งกั บ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี
คณะกรรมการชุดยอย ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542
(และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเขาใจและมีประสบการณใน
การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดําเนินงานให
ถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงาน
กํากับดูแล รวมทั้งสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่
รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปน
หนวยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและบัญชี ในกรณีที่
จําเปน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของอยางถูกตอง และเปดเผยอยาง
เพียงพอและเหมาะสม
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2. สอบทานให บริ ษั ทและบริษั ท ยอย มีระบบการควบคุม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรมของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเสนอการเลิกจางผูสอบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง
และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
6.7 ความเห็นหรือข อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. จั ด ให มี ก ารประชุ ม อย า งน อ ยป ล ะ 4 ครั้ ง รายงานภารกิ จ ของคณะกรรมการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
แตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณอันควร
สงสัยวา กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ไดกระทําความผิดตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เชน เรื่องทุจริต ฉอโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองดําเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกลาวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชี
9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรค
หนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการ
ใหสินบนและการคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยมีจํานวนอยางนอย 3
ทาน ซึ่ งจะทํ าหนาที่หลักในการพิ จารณาสรรหาผูที่สมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่น พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
คณะกรรมการชุดตางๆ ประธานเจาหนาที่บริหารและฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง การบรรจุ
แตงตั้ง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการขึ้นคาจาง การเปลี่ยนแปลงคาจางและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัล
ประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตอไป
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน มี ข อบเขต หนา ที่ ความรั บผิ ด ชอบ และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1. ทําหน าที่คัดเลือกบุ คคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม หรือสรรหาประธาน
เจาหนาที่บริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
2. พิ จ ารณาแนวทางวิ ธีก ารและหลั ก เกณฑ การกํา หนดค า ตอบแทนใหแ กก รรมการ คณะกรรมการ
ชุดตางๆ ประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
3. พิ จ ารณากลั่ น กรอง การบรรจุ แต ง ตั้ ง ถอดถอน การกํ า หนดงบประมาณการขึ้ น ค า จ า ง การ
เปลี่ยนแปลงคาจาง และผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
4. จัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยเปดเผยในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกองคกร รวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากไม
ปฏิบัติตามกฎ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท
2. กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework)
3. กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธของหนวยงานภายในองคกร
5. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
6. รับทราบผลหรือความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงขององคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่
งานตางๆ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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4) คณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุ น มี ข อบเขต หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท
ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายการลงทุนขององคกร (Overall Investment Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท
2. กําหนดกรอบการลงทุนขององคกร (Enterprise Investment Framework)
3. พิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนรวม หุนกู ตราสารทางการเงินที่มี Rating ตั้งแต BBB ขึ้นไป
และการลงทุนในหุนทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการลงทุน
5. ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของหนวยงานภายในองคกร
6. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
7. รายงานผลความคืบหนาของการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) จึงมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมทั้งเพื่อสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหแ ก
ผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ของกลุมบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหมีการถือปฏิบัติในทุกระดับ
2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ
การกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม
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4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติ
ดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัทเปนปจจุบัน
สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการกํ ากั บดู แลกิจการโดยเป ดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. คาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง
1) คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดําเนินการเกี่ยวกับ
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สรุปไดดังนี้
1. กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละนโยบายในการกํ า หนดค า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
โดยไดกลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่
คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวดวย
2. นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดยอยในแตละตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินในแตละป ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ อ
พิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ
2) คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
ค าตอบแทนผู บริ ห ารระดั บสู ง เปน ไปตามหลั ก การและนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษั ทกํา หนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป
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10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
หนาที่สําคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบ
และรวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดังนี้
1) จํานวนครั้งและกําหนดการประชุม
โดยในแตละปมีการจัดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง (ปละ 4 ครั้ง) แตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการ
ประชุมลวงหนาไวชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน
นอกจากนี้ การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกลาว ไดถูกกําหนดเปนวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน
เวลา ที่เหมาะสมลวงหนาในการประชุมครั้งสุดทายของแตละป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมได
ตั้งแตตนป
2) องคประชุมและการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย
จะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุม
จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง จะใชเวลา
ประชุม 2 - 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งคอนขางเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเลขานุการ
บริษัทไดโดยตรง นอกจากนี้คณะกรรมการสามารถเชิญผูบริหาร หรือผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องตางๆ เขามาสอบถาม
หรือชี้แจงรายละเอียดในระหวางการประชุมได
3) วาระการประชุม
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่องเขาวาระการประชุม โดยที่กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการ
ประชุมได
4) การจัดสงเอกสารการประชุม
ในการประชุมแตละครั้งบริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ
เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
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5) การรายงานการประชุม
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสง
ใหประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของ
การประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความ
ถูกตองได
สําหรับรายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสาร
พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ ซึ่งจัดเปนเอกสารที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดเปนความลับ
ของบริษัท โดยจัดเก็บอยูที่ฝาย Corporate Finance ซึ่งสํานักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู เพื่อสะดวกในการสืบคน
อางอิง
6) การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการมีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของตนเองเปน
รายบุ ค คลและทั้ง คณะกรรมการเป น ประจํ า ทุก ป เพื่ อ ใช เ ป น กรอบในการตรวสอบการปฏิ บัติ ง านในหนา ที่ข อง
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริ ษั ท และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ในระหว า งป ที่ ผ า นมา เพื่ อ สามารถนํ า มาแก ไ ขและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละ
คณะกรรมการชุดยอยเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้ง
พิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย
ในระหวางปที่ผานมา เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณา
อนุมัติ
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12. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของกรรมการ
1) กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่สําคัญ
และจําเปนอยางเพียงพอกอนปฏิบัติหนาที่
2) กรรมการจะไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดสนับสนุนการเขารวมอบรมหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เปนตน ซึ่งกรรมการสวนใหญของบริษัทไดผานการ
อบรมหลัก สู ต รดั ง กล า วมาแล ว นอกจากนี้ ยัง มีก ารส ง เสริม ให มี ก ารฝ ก อบรมให ค วามรู แ ก กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเปนผูชวยแจงหลักสูตรการ
อบรมที่นาสนใจใหกับทุกทานทราบ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายเพื่อชวยใหกรรมการสามารถทําหนาที่และกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของกรรมการประกอบดวยหลาย
รูปแบบ เชน การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การดูงานตางประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจตางๆ ของบริษัท เปนตน
13. จรรยาบรรณธุรกิจ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองดํารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอยาง
เครงครัด โดยมีรายละเอียดตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยกตางหาก
14. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1) การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งในดานการเงิน การบริหาร การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตาม
กฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้มีการกําหนดภาระหนาที่ ระเบียบอํานาจอนุมัติและ
ดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการ
ถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม รวมทั้งบริษัทยังจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอตอสายงาน
ที่รับผิดชอบ และไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละครั้ง
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2) การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีสํานักตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ
รวมทั้งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และให
ข อ เสนอแนะอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและมั่นใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กําหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคที่ฝายบริหารไดกําหนดไว รวมทั้ง
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของกับบริษัท
ดังนั้น เพื่อใหสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง
เต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนําเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่บริหารอยางทันเวลาและสม่ําเสมอ
3) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทุก
ประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกรที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อใหคงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของแตละหนวยงาน โดย
กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และ การดําเนินงานของ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเสนอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจและ
กลยุทธของบริษัท แผนการบริหารและจัดการความเสี่ย งดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง มีการทบทวน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบนเว็บไซตของ
บริษัทและติดประกาศ เพื่อใหทุกคนในองคกรรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย
โดยมีผลบังคับใชตงั้ แตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
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