นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

นโยบายการกำดับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจ เพื่อการเติบโต
ที่ดีอย่างยั่งยืน ในระยะยาว สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย และสร้างคุณประโยชน์ และผลการดําเนินธุรกิจที่ดีให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยื่น จึงได้ปรับปรุง “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)” โดยใช้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate
Governance Code for listed companies 2017) ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในองค์กร และกลุ่มบริษัทเพื่อการดําเนินธุรกิจทีย่ ั่งยืน และเพื่อ
สะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุง่ มันที่ชัดเจนของบริษัทก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกท่าน

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติ 1
บทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 บทบาทสําคัญในการเป็นผู้นําองค์กร
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นําซึ่งต้องกํากั บดูแลให้บริษัทมีการบริหาร
จัดการทีด่ ีซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผลและดูแล การรายงานผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2 การกํากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุผลสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทกล่าวคือ
(1) ดําเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ด้วยผลประกอบการที่ ดีโดยคํานึงถึงการสร้างคุณค่ากิจการที่ดีในระยะ
ยาว
(2) ประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมโดยเคารพสิ ท ธิ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแล้ว ยังคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ด้วยเห็น
ถึงความสําคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติ
ตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ในฐานะผู้ นํ าองค์ ก ร และยังได้ จัด ให้ มี “นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิ จ (Code of
Conduct)” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนั กงาน และยั งได้ จัด ให้ มี ก ารสื่ อสาร ทํ า ความเข้ าใจ เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งาน ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีการติดตามผลการปฏิบัติ ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจําทุกปี
(3) ประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) ดําเนินธุรกิจให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
หลักปฏิบัติ 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กํากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดย
(1) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงนโยบายของบริษัท
(2) ดูแลให้มีระบบอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกําหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(1)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท
1

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางธุรกิองค์กรตลอดจนกํากับดูแลการบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทํา “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัท
เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนและแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติห น้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสโดยจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่ าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ
ครั้ง
(2)

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 1 คณะ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวข้องกับ
งานที่ เป็ นเรื่ อ งเฉพาะตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท มอบหมาย เพื่ อ ทําหน้ าที่ พิ จารณา กลั่ น กรองข้ อมู ล และ
เสนอแนะความเห็นและแนวทาง ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คือ
• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
องค์ ป ระกอบ อํ านาจหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ ใน “กฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการทบทวน กฎ
บัตรดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง

(3)

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และมอบหมาย
อํานาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(3.1)

ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
(ก) พิจารณา อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นในเรื่องสําคัญที่เกี่ ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ เป็นต้น
(ข) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี
(ค) ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(ง) สรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(จ) กํ า หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนที่ เป็ น เครื่ อ งจู งใจในปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(3.2)

คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ มีหน้าที่พิจารณา กําหนดและกํากับดูแลให้มีนโยบายการ
ดําเนินงาน ในภาพรวมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ โดยฝ่าย
จัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจเพื่อมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการ
โดยฝ่ ายจั ด การมี ห น้ าที่ ดํ า เนิ น งานและบริ ห ารกิ จ การให้ เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ นโยบาย แผนงานที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และฝ่ายจัดการมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างสมํ่าเสมอ
2

(ก) กําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
(ข) จัดให้มีและกํากับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ
(ค) กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ อาทิเช่น การกําหนด
อํานาจ ในการอนุมัติรายการทางการเงิน (Line of Authority) เป็นต้น
(ง) กําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร
จัดการบุคล นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
(จ) ติด ตามดูแ ลและประเมิน ผลการดํ าเนิ น งาน ตามที่ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายจั ดการดําเนิ น งานตาม
นโยบายและแผนที่กําหนดไว้
(ฉ) กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้ องครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะ ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ดําเนินการจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่ คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว โดยฝ่ายจัดการจะรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงานต่าง ๆ ทั้งในด้านการ ดําเนิน
ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการทรัพยากร การบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป เป็นต้น
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หลักปฏิบัติ2
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของกิจการให้
สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและ
สังคมโดยรวมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1)

(2)

(3)
(4)

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลในการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ที่ ชั ด เจน เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้ทุก
คนในองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยจั ด ทํ า เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ และค่ า นิ ย มร่ ว มขององค์ ก ร หรื อ
วัตถุประสงค์และหลักการ
เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถสร้างคุณค่า
ให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
(ก) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม
(ข) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
(ค) ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ค่านิยมขององค์กรจะมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผล
การกระทํา ความเทีย่ งธรรม ความโปร่งใส ความเอาใจใส่ เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่
ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ เพือ่ เป็นวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนงานประจําปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทั้งประจําปีและระยะกลาง จะต้อง
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และ
ปลอดภัย
(1)

(2)

คณะกรรมการบริ ษั ท จะกํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารจั ด ทํ า กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และแผนงานประจํ า ปี สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อม โอกาส และความเสี่ยงที่บริษทั ยอมรับได้
และสนับสนุนให้มีการจัดทํากลยุทธ์ระยะกลาง (3 ถึง5 ปี) ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปีได้
คํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร
ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปัจจัยและความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่อาจมี ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้ ง
ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทําให้เข้าใจความต้องการของ ผู้มีส่วน
ได้เสีย
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(3)

(4)

(5)
(6)

ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มี ส่วนได้เสีย โดย
ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่กําหนดจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศั กยภาพขององค์กร โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะกําหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยตระหนักถึงความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจอย่าง
สุจริต เที่ยงตรง และโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทจะกํากั บดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบ
คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสมรวมทั้ง
ติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี
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หลักปฏิบัติ3
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1

โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษั ท ทั้งในเรื่อง
องค์ประกอบ คุณสมบัติความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและจําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กําหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท
(1)

โครงสร้ างคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วยบุค คลซึ่งมีค วามรู้ความสามารถ เป็ นผู้ มีบ ทบาทสํ าคั ญ ในการ
กําหนดนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยร่วมกับฝ่ายจัดการ วางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจน
กําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์ กร มีบ ทบาทสําคัญ ในการกํากับ ดูแ ล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณ สมบั ติ
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่
จําเป็ น ต่อ การบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลั ก ขององค์ก ร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่าจะได้ค ณะกรรมการบริษั ท
โดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่

(2)

คณะกรรมการบริษัทจะพิจ ารณากําหนดจํานวนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ
ซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
บริษัทต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในราชอาณาจักร

(3)

คณะกรรมการบริ ษัท จะมีสัดส่วนระหว่ างกรรมการที่ เป็ นผู้บ ริห ารและกรรมการที่ ไม่เป็น ผู้บริหารที่สะท้อ น
อํานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และกรรมการอิสระมีจาํ นวนและคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้จะมี
การดูแลให้กรรมการอิสระทํางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเปิ ด เผยนโยบายในการกํ า หนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ค วาม
หลากหลายและข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนปีที่
ดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจําปี และบน
website ของบริษัท

(4)
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หลักปฏิบัติ 3.2

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษั ท จะเลื อ กบุ ค คลที่ เหมาะสมเป็ น ประธานกรรมการ และดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า องค์ ป ระกอบและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
(1)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้กําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้
คนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม่จํากัด

(2)

การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2.1) บทบาทหน้าที่หลักของประธานกรรมการ
(ก) กํากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(ข) สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ค) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมี
มาตรการดูแลให้เรื่องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(ง) จัด สรรเวลาไว้อ ย่ างเพี ย งพอที่ ฝ่ ายจั ด การจะเสนอเรื่อ งและมากพอที่ ก รรมการจะอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ
(จ) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
(2.2)

บทบาทหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ก) เป็นผู้นําของฝ่ายจัดการ
(ข) พิจารณาและจัดทํานโยบาย กลยุท ธ์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจําปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
(ค) บริหารจัดการ กํากับดูแล และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ และ/หรือ บริหารงาน ประจําวัน
เพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ อนุมัตจิ ากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
(ง) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และพัฒนาการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
(จ) ออกหลักเกณฑ์ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทและเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฉ) ออกระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และดูแลให้บุคลากรในฝ่าย ต่างๆ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(ช) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินงานที่เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์
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ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาด หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจําหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์
(ซ) มอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กําหนดในนาม
ของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริหาร ทั้ งนี้ การมอบอํ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมาย ดั งกล่ าว
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจที่ร ะบุไว้ในหนังสื อมอบอํานาจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายข้างต้นจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจ
ช่วงหรือมอบหมายที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผูไ้ ด้รับมอบอํานาจใด ๆ ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งกับบริษัทสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษัท และให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
เว้ น แต่ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วเป็ น ธุ ร กรรมปกติ แ ละ มี ห ลั ก เกณฑ์ เ ดี ย วกั บ การทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก (arm's length) ซึ่งเป็นไปตาม หลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้
แล้ว
(ฌ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
(3)
(4)

(5)

(6)

หลักปฏิบัติ 3.3

ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจนคณะกรรมการบริษัทจะ
ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งกรรมการ อิสระนั้นให้
ดํารงตําแหน่งต่อไปหากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความจําเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลและเพือ่ ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เรื่ องสําคัญ ได้รับการพิ จารณากลั่นกรองโดยละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนะแนวทาง พิจารณา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทโดยองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุด
ย่อย แสดงอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่านมา
รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด
การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้กรรมการ
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้
ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทําให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้ความชํานาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคล
ดังกล่ าวและเสนอความเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ก่ อ นจะนํ าเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ให้ เป็ น ผู้ แต่ งตั้ งกรรมการ
นอกจากนีผ้ ู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกีย่ วกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
จู งใจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท นํ าพาองค์ ก รให้ ดํ า เนิ น งานตามเป้ า หมายทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ก่ อ นนำเสนอค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
(1)
ค่ าตอบแทนกรรมการ ที่ เสนอต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ าหมายระยะยาวของบริ ษั ท ประสบการณ์
ภาระหน้าทีข่ อบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะ ได้รับจากกรรมการแต่ละ
ท่าน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น (เช่น คณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับการ
พิ จ ารณากํ าหนดค่ าตอบแทนเพิ่ ม ที่ เหมาะสม โดยอยู่ ในลั ก ษณะที่ เปรีย บเที ย บได้ กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใน
อุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
(2)
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ไม่ว่าจะกําหนดในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็น
ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้มคี วามเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตรา
คงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดย
เชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทได้สร้างให้แก่ผู้ถอื หุน้ สอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่อยู่ในระดับที่สูง
เกินไปจนทําให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น
(3)
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
หลักปฏิบัติ 3.5

การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
(1)

(2)

(3)

(4)

คณะกรรมการบริษั ท มี ก ลไกสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ข องตน โดยบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก าร
ปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ เพื่อแนะนําภาพรวมของธุร กิจ แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอื่น เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายวางหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ ไม่ควร
เกิน 5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ และจัดให้มี
ระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ
ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกิจการ
อื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการบริษัทจะ
กําหนดมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม กล่าวคือ กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทมีหน้ าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ห้ามมี ส่วนร่วมในการพิ จารณาและอนุมัติ เรื่องนั้น ๆ ในกรณี ที่ต นเองมีส่วนได้เสี ยที่ บริษัทจะเข้าทํ ารายการ
ดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละของ 75 จํานวน
การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขนึ้ ในรอบปี
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หลักปฏิบัติ 3.6

การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการและจะติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งรวมถึง
(1)
การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
(2)
การกําหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของ
บริษัทดูแลให้การปฏิบัตเิ ป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น ตัวแทนของ
บริษัทจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
(3)
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรั ดกุมเพียงพอและการทําายการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(4)
การเปิดเผยข้อ มูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สําคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น
ทั้งนี้หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสํา คัญต่อบริษัท ในกรณี ที่
จําเป็น คณะกรรมการบริษั ทจะดูแลให้ มีการจัดทํ า shareholders agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้ เกิ ด
ความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญการติดตาม ผล
การดําเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและ กําหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อยและกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใช้สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
(1)
คณะกรรมการบริษั ทและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
(2)
ในการประเมินผลการปฏิบั ติงานอย่างน้อยต้องเป็ นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรืออาจใช้ วิธี
ประเมินแบบไขว้ (cross-evaluation) ร่วมด้วยตามความเหมาะสม และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ ผล
การประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี
(3)
ผลการประเมิน ของคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อยจะถู กนํ าไปใช้ป ระกอบพิ จ ารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 3.8

การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรูแ้ ก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการ ประกอบ
ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้าง ทักษะและความรู้
สําหรับการปฏิบัติหน้าทีก่ รรมการอย่างสมํ่าเสมอ
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(1)

(2)

(3)

(4)

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนําและมีข้อมูล
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการ
คณะกรรมการบริษั ท จะดู แ ลให้ก รรมการได้รับ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ที่ จําเป็น อย่างต่ อเนื่ อง โดยมี นโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรการ
อบรมต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของขอบเขตความรับ ผิ ด ชอบ และภาระหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน
คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุ นและส่งเสริมให้ กรรมการทุก ท่านมีความเข้ าใจเกี่ ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์
มาตรฐานความเสี่ ยง และสภาพแวดล้อ มที่ เกี่ย วข้ องกั บ การประกอบธุร กิ จ รวมทั้ งได้ รับ ทราบข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จําเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่ จําเป็นและเหมาะสมต่ อการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท
(1)

กําหนดการประชุม จํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาจํ า นวนการประชุ ม ให้ มี เ หมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยจะกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท
ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อรอบปีบญ
ั ชี โดยจะ
กําหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

(2)

ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายของข้อบังคับบริษัท
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชั ดเจน ซึ่งอาจมีวาระพิเศษได้ตาม
ความจําเป็นโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านรวมทั้งฝ่ายจัดการ สามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ตอ่ บริษัท
เข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
ให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่ข้อบังคับของบริษัท กําหนดก่อนวันประชุมภายใต้
กรอบของกฎหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารและมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม

(3)

การประชุม การนําเสนอ และรายงานการประชุม
(3.1)

ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้ น ๆ เข้ าร่วมประชุ ม เพื่ อตอบข้ อ ซั กถามหรื อให้ ข้ อมู ล เพิ่ ม เติม ในฐานะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่อ ง
ดั งกล่ าว และเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี โอกาสรู้ จั ก ฝ่ ายจั ด การและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง
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(3.2)

(3.3)
(4)

คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถเข้ า ถึ งสารสนเทศที่ จํ า เป็ น เพิ่ ม เติ ม ได้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และใน
กรณีที่จําเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ ประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
ภายหลั งการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท มอบหมายให้เลขานุ การบริษั ทเป็ นผู้จั ดทํ ารายงานการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส
ให้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจํ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญ หาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

(5)

เลขานุการบริษัท
(5.1) คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ งประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ในรายงาน
ประจําปี
(5.2) เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ปฏิ บั ติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์ ข้อบั งคับ ของบริษั ท มติที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
(ก) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานประจําปี
(ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ งจั ด ทํ า โดยกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ให้ กั บ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่ วันที่บ ริษั ทได้รับ
รายงานนั้น
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
(ง) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ควร
รับทราบ
(จ) ดําเนิน การอื่นๆตามที่ คณะกรรมการกํากั บ ตลาดทุน ประกาศกําหนด และ/หรือ ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(5.3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขานุการบริษัทต้องเข้าอบรมเพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในวิชาชี พ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ในหลั ก สูต รรั บ รอง (certified program) เช่ น IOD หรื อ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น
(5.4) ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว
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หลักปฏิบัติ4
สรรหาและพัฒนาผู้บริระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1

การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และการพัฒนาผู้บริหาระดับสูง

คณะกรรมการบริษั ทจะดําเนิ น การเพื่ อให้ มั่น ใจได้ ว่ามี ก ารสรรหาและพั ฒ นาประธานเจ้า หน้ าที่บ ริหารและผู้ บริห าร
ระดับสูงที่มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
(1)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ ิจารณาหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2)
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
(3)
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง
(succession plan) เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มสื บ ทอดตํ า แหน่ งประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและให้ ร ายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
(4)
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรม
และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
(5)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ใน
การเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ หรือมี
ส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นทีม่ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั และบริษัท
ย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
หลักปฏิบตั ิ 4.2

โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
(1)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั้น (เช่น
โบนัส) และผลการดําเนินงานระยะยาว (เช่น โครงการที่ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานในรูปแบบ ต่าง ๆ
เป็นต้น)
(1.2) นโยบายเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนโดยคํ า นึ งถึ งปั จ จั ย ต่ าง ๆ ที่ สํ า คั ญ เช่ น ระดั บ ค่ า ตอบแทน
เทียบเท่าได้กบั ระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ เป็นต้น
(1.3) นโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ

(2)

คณะกรรมการบริษั ท พิ จารณาและกํ าหนด อนุ มัติ ห ลักเกณฑ์ เกี่ยวกับค่ าตอบแทนและการประเมิ นผลงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินผลงานควรจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถบริหารกิจการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยจะ
สื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้าและประเมินผลงานเป็นประจําทุกปี
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(3)
(4)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะเป็นผู้ สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผล
งานและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนด
คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแล โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์จัด
และปัจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงาน
ของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท
และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 4.4

การพัฒนาทักษะบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แรงจูงใจ
ที่เหมาะสม
(1)
คณะกรรมการบริษัท จะดู แลให้มีการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลที่สอดคล้อ งกับทิ ศทางและกลยุท ธ์ขององค์ก ร
พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อ รักษา
บุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
(2)
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ
สําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือก
นโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง เป็นต้น
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หลักปฏิบัติ5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1 สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจมีคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(1)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกั บการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่าย
จัดการนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และการติดตามผล
การดําเนินงาน
(2)
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ คุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ทั้งในแง่รูปแบบธุรกิ จ แนวคิด มุม มองในการออกแบบและพั ฒ นาสิน ค้าและบริการ การวิจัย การปรับ ปรุง
กระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า เพือ่ การสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ
ลูก ค้ า คู่ค้ า สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม และไม่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิด พฤติ กรรมที่ ไม่ เหมาะสม ผิ ด กฎหมายหรือ ขาด
จริยธรรม
หลักปฏิบัติ 5.2 ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดู แลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการเพือ่ ให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกล
ยุทธ์ของบริษัท
ด้วยคํานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทําให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ทีเ่ ป็นไปด้วยความยั่งยืน
(1)

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่ างเป็นธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนา
ทักษะการทํางานในด้านอืน่ ๆ

(2)

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรมการ
เก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย ตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้ าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
ต้องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
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(3)

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
มีกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญ ญาหรือข้อตกลงที่เ ป็นธรรม ช่วยให้ความรู้ พัฒ นาศักยภาพและ
ยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิ บั ติต่ อแรงงานตนเองอย่ างเป็ นธรรม รับ ผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติ ดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(4)

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทําให้ผิดนัดชําระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ โดย
ไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดําเนินงานเติบโตยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่เจ้าหนี้

(5)

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
นําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิ จมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสําเร็จในระยะยาว

(6)

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อ ม ซึ่ง
ครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สําหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสํานักงาน) การใช้นํ้า การใช้ทรัพยากร
หมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุิจ การปลดปล่อย
และจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(7)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ย วข้อง
อย่างเคร่งครัด

(8)

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

(9)

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และ
ประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคูค่ ้า เห็นถึงความสําคัญและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน
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หลักปฏิบัติ 5.3

จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริ ษั ท จะติ ด ตามดู แ ลให้ ฝ่ ายจั ด การจั ด สรรและจั ด การทรั พ ยากรให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิท ธิผล โดยคํานึ งถึงผลกระทบและการพั ฒ นาทรัพ ยากรตลอดสาย value chain เพื่ อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
(1)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจําเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ ทั้งทรัพยากรทางการเงิน การผลิต บุคลากร
สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและ
กัน ซึ่งการกําหนดรูปแบบธุรกิจ ที่ต่างกัน ย่อมทํ าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร
โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน

(2)

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการ
ทบทวน พั ฒ นา ดู แ ลการใช้ ท รั พ ยากรให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยคํ า นึ งถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง เพือ่ ให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
(1)

คณะกรรมการบริ ษั ท จะจัด ให้ มีน โยบายเพื่ อจัด สรรและบริห ารทรัพ ยากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมี
เจตนารมณ์ เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เพีย งพอต่อการดําเนินธุรกิจและกําหนดแนวทางเพื่อรองรั บในกรณีที่ไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กําหนดไว้

(2)

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ ความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

(3)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

18

หลักปฏิบัติ6
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
(1)

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจความเสี่ยงที่สําคัญของกิจการและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(2)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
ทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจํา เช่น ปีละ 1 ครั้ง

(3)

คณะกรรมการบริษัทจะกํา กับดูแลให้บริษั ท มีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรทีอ่ าจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

(4)

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ ได้
ระบุไว้เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามและประเมินผลประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ

(5)

คณะกรรมการบริษั ท ได้ ม อบหมายหน้ าที่ ข้างต้ น ให้ คณะกรรมการจัด การ เพื่ อทํ าหน้ าที่ จัด ให้ มี น โยบายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับธุ รกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรอง
ตรวจสอบและอนุมัติ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ

(6)

คณะกรรมการบริษั ทมีห น้ าที่ ดูแลให้ กิจการประกอบธุรกิจเป็น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้ ง
ระดับประเทศและระดับสากล

(7)

ให้ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย และนํามารวมเป็ นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทด้วย

หลักปฏิบัติ 6.2

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คุณ สมบั ติ แ ละหน้ าที่ ต ามหลั กที่ เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งของสํานั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2)

หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ กํ า หนดเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใน “กฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
- สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
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- สอบทานให้ กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
- สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอบุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ทํ าหน้ าที่ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ1ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริษัท
- สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์
รัปชันของบริษัท
(3)

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดให้บริษัทมีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออํานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่
เกี่ ยวข้ องมาให้ ข้ อมู ล การได้ ห ารือร่วมกับ ผู้ส อบบั ญ ชี หรือแสวงหาความเห็ น ที่ เป็น อิ สระจากที่ ป รึกษาทาง
วิชาชีพพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

(4)

คณะกรรมการบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภ าพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน พร้อม
ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี

(5)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็ นถึงความเพี ยงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี

หลักปฏิบัติ 6.3 ความป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และ ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และ
การทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการ
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้จะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

(2)

คณะกรรมการบริษั ท ได้ กํ าหนดนโยบายเกี่ ยวกับ ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ที่ ไม่ให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร
พนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องหลีกเลี่ยง
การกระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
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ต้องแจ้งให้บ ริษัททราบถึงความสัม พั นธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
(3)

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสีย อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
และให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้
เสียอย่างมีนัยสําคัญในลั กษณะที่อาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้น
จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
การต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนและ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.5

การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาแสะ โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการร้องทุกข์ (Whistle Blowing and Grievance Policy)”
ซึ่งรวมถึง
- ขอบเขตการแจ้งเบาะแส
- แนวทางการแจ้งเบาะแสการให้ข้อมูล การสอบสวน การลงโทษ
- การให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล การจัดเก็บรักษาข้อมูล การรักษาความลับ
- ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งมีมากกว่า1ช่องทาง
ทั้งนี้ จะจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website ของบริษัท หรือรายงานประจําปี
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หลักปฏิบัติ7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1

จัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1)

จะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี และ
การเงิน ผู้จัดทําบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

(2)

จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียตามความจําเป็นและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เป็น
จริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมาย คํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และยึดหลักการของ
การมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ กรณีในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็ นของผู้สอบบัญ ชีในรายงานทางการเงิน และข้อ สังเกตของผู้สอบบั ญ ชีเกี่ย วกั บ ระบบ
ควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

(3)

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน One Report สามารถสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดําเนิน งานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย งบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

(4)

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการท่านนั้นจะ
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 7.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงาน ต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หาก
เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้

(2)

ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะทํา
ให้มั่นใจได้ว่าการทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน
หรือความสามารถในการชําระหนี้

22

หลักปฏิบัติ 7.3

การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงิน

หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย
(1)

กรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชําระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมั ดระวัง และปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูล ทั้งนี้ ตัวอย่างสัญ ญาณบ่ งชี้ที่ อาจแสดงว่ ากิจการมีแนวโน้ม ประสบปั ญ หาทางการเงิน เช่น (1) ภาวะ
ขาดทุน ต่อเนื่อง (2) กระแสเงินสดตํ่า (3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน (4) ขาดระบบบัญชีทเี่ หมาะสม (5) ขาด
การ ประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ (6) ไม่มีแผนธุรกิจ (7) ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์ (8)
มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้ เป็นต้น

(2)

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กิจการกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน อย่างสมํ่าเสมอ

(3)

คณะกรรมการบริษัทจะทําให้มั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่
ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 รายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
(1)

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
คํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ตามความ เหมาะสมของกิจการ

(2)

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สําคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจั ดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ ทันเวลา
(1)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

(2)

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะซึ่ง จะ
เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทรวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม
องค์กรและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี
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(3)

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้
มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อ มูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มี การเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั

24

หลักปฏิบัติ8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้ น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
อิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การ
กําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด
เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางที่สําคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยัง
คํานึงถึงการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยเช่นกัน
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของเพื่อส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและเคารพต่อหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถอื หุน้ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 8.1

การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุน้

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทดังต่อไปนี้
(1)

กํ า กั บ ดู แ ลให้ เรื่ อ งสํ าคั ญ ทั้ งประเด็ น ที่ กํ า หนดในกฎหมายและประเด็ น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานของกิจการได้รับการพิจารณา และ/หรือ อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรื่องสําคัญดังกล่าวจะถูก
บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี เพือ่ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดและประกาศผ่าน website ของ
บริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3)

กํากับ ดู แลให้ ห นังสื อนั ด ประชุม ผู้ถื อหุ้ น มีข้ อมู ล ที่ถู กต้ อ ง ครบถ้ วน และเพี ยงพอต่ อการใช้สิ ท ธิของผู้ ถือ หุ้ น
กล่าวคือ
(3.1) ส่ งหนังสื อนั ด ประชุ มผู้ ถือ หุ้ น พร้ อมเอกสารที่เกี่ ยวข้ องและเผยแพร่บ น website ของบริษั ท ก่ อ นวั น
ประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
(3.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าและ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัท
(3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจะจั ดทําและเผยแพร่เป็น 2 ภาษา ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หลักปฏิบัติ 8.2

การประชุมผู้ถือหุน้

คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เอือ้ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ดังต่อไปนี้
(1)

กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลา
การประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมทีส่ ะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
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(2)

ดูแลไม่ให้มีการกระทําใด ๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือ
นัดประชุม

(3)

ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา

(4)

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือ หุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุ มที่กําหนดไว้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น
และตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

(5)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญได้ การดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบวาระ
การประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่
สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(6)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีโอกาสซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

(7)

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจํานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

(8)

ในกรณีทวี่ าระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น

(9)

สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงและส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่
ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3

มติที่ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
(1)

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทําการ
ถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบน website ของบริษัท

(2)

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ บริษัทนําส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้ นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยตามหลักเกณฑ์และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กําหนด

(3)

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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- รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม/ไม่เข้าร่วมการ
ประชุม
- วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก เสียง
บัตรเสีย) ของแต่ละวาระ
- ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ
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