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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ยึดมันA ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ และเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ของบริ ษัทฯ ทุกฝ่ าย ผ่านการควบคุมการดําเนินกิจการภายใต้ กรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และสืAอสารผ่าน
คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ซึงA พนักงานทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีAดีของบริ ษัทฯ เปรี ยบเสมือนมาตรการในการกํากับดูแล เพืAอสร้ างคุณค่า และความยังA ยืน
แก่ธรุ กิจ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาจัดทํานโยบายร่วมกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีAดี (CG Code) ของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึงA มีแนวทางในการปฏิบตั ิ จํานวน 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี j
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นําองค์ กรทีA สร้ างคุณ ค่าให้ แก่
กิจการอย่างยังA ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีAเป็ นไปเพืAอความยังA ยืน
หลักปฏบัติ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการทีAมีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสียA งและการควบคุมภายในทีAเหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชืAอถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือA สารกับผู้ถือหุ้น

(นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

แนวปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการ
หลักปฏิบตั ทิ , ี 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กร
ทีBสร้ างคุณค่ าให้ แก่ กจิ การอย่ างยัBงยืน
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้ าทีAความรับผิดชอบในการกํากับดูแลให้ กรรมการ และผู้บริ หาร ปฏิบตั ิหน้ าทีA
ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซืAอสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร (duty of Loyalty) ผ่านการกําหนดนโยบายอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังj กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยจัดทําเป็ นกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และให้ มีการทบทวน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังj ซึงA กฎบัตรดังกล่าว กําหนดให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีAประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบาย หรื อแนวทางต่าง ๆ ทีAกําหนดไว้ รวมถึง
ตารางอํานาจอนุมตั ิ รวมทังj มีกระบวนการอนุมตั ิการดําเนินงานทีAสําคัญ เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมทีAมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
อย่างมีนยั สําคัญ การทํารายการกับบุคคลทีAเกีAยวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงA ทรัพย์สนิ และการจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น
บทบาทหน้ าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสําหรับบริ ษัทฯ รวมทังพิ
j จารณาอนุมตั ินโยบาย และทิศทางการ
ดําเนินงานทีAฝ่ายบริ หารเสนอ และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพืAอเพิAมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมังA คังA สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดย
คํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายทีAเกีAยวข้ อง
(2) วางโครงสร้ าง และกําหนดกระบวนการเพืAอให้ มนัA ใจว่ามีการดําเนินการทีAเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ตลอดจนมติทีAประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริ ยธรรม ด้ วยความสุจริ ต และด้ วยความระมัดระวัง
(3) กําหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูม่ ือจริ ยธรรม
ธุรกิจ และคูม่ ือกรรมการ และให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ y ครังj
(4) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความเสีAยงของบริ ษัทฯ และ
ให้ มี ก ารทบทวน หรื อ ประเมิ น ประสิท ธิ ผ ลของการจัด การความเสีA ย งอย่า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั งj และ/หรื อ ในทุก ๆ
ระยะเวลาทีAพบว่าระดับความเสียA งมีการเปลียA นแปลง และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
(5) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนืAอง เพืAอให้ มนัA ใจได้ วา่ การดําเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณทีAกําหนด รวมทังj สามารถจัดการอุปสรรคปั ญหาทีAอาจเกิดขึ jนได้ อย่างทันเวลา
(6) กําหนดให้ บริ ษัทฯ มีระบบงานบัญชีทีAเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จัดให้ มีการทํารายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
และจัดให้ มีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทีAเชืAอถือได้ รวมถึงรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิ ดเผยงบ
การเงิน ณ วันสิ jนสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีAรับรอง
ซึงA ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนทีAจะนําเสนอต่อทีAประชุมผู้ถือหุ้นเพืAอพิจารณาและอนุมตั ิ
(7) ติดตามรายงานการตรวจสอบทีAสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ตรวจสอบภายใน รวมทังผู
j ้ สอบบัญชี
และทีAปรึ กษาฝ่ ายต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังกํ
j าหนดแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ ไขกรณีทีAพบข้ อบกพร่ องทีAเป็ น
สาระสําคัญ
(8) พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือก และเสนอแต่งตังผู
j ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนทีAเหมาะสม ตามทีA
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนทีAจะนําเสนอต่อทีAประชุมผู้ถือหุ้น เพืAอพิจารณาและอนุมตั ิ
(9) กําหนดอํานาจหน้ าทีAของประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร
(10) พิจารณาการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าทีAของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร อย่างน้ อยปี ละหนึAง
ครังj รวมทังกํ
j ากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารระดับสูง
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(11) พิ จ ารณาโครงสร้ างองค์ ก ร และการบริ ห ารงาน รวมถึ ง มี อํ า นาจในการแต่ ง ตังj ประธานเจ้ าหน้ าทีA บ ริ ห าร
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะอนุกรรมการอืAนใดตามความเหมาะสม พร้ อมทังกํ
j าหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีA และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการชุด ย่อ ยดัง กล่า ว โดยมี ก ารติด ตามผลการดํ า เนิ น งาน และกํ า กับ ดูแ ลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างสมํAาเสมอ
(12) พิ จ ารณาการกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และผู้บ ริ ห ารตามทีA ค ณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ า หนด
ค่าตอบแทนนําเสนอ ซึงA เป็ นไปตามหลักการ และนโยบายทีAคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
(13) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง โดยสมํAาเสมอ และต่อเนืAอง
(14) พิจารณาแต่งตังj เปลีAยนแปลง กรรมการ หรื อ ผู้บริ หาร หรื อ บุคคลทีAมีความเหมาะสม เพืAอไปเป็ นกรรมการตัวแทน
ในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ทีAบริ ษัทฯ ลงทุน หรื อร่วมลงทุน
(15) กํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
อาทิ การทํารายการทีAเกีA ยวโยง การได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึAงทรั พย์ สิน ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีAเกีAยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(16) พิจารณาแต่งตังเลขานุ
j
การบริ ษัท เพืAอช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้ คณะกรรมการ และ
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกําหนดทีAเกีAยวข้ อง พร้ อมทังj กําหนดขอบเขตอําหนาจหน้ าทีA และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
(17) พิจารณาและอนุมัติกิจการอืAนใดทีAสําคัญ อันเกีA ยวกับบริ ษัทฯ หรื อทีAเห็นสมควรจะดําเนินการนันj ๆ เพืAอให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ

หลักปฏิบตั ทิ , ี 2
กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีBเป็ นไปเพืBอความยัBงยืน
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนด และกํากับดูแลให้ วตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ
องค์กร (objectives) เป็ นไปเพืAอความยังA ยืน รวมทังสอดคล้
j
องกับการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคม
โดยรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี j
1. ให้ ความสําคัญต่อความสามารถในการเติบโตอย่างยังA ยืน ควบคูไ่ ปกับสังคม รวมถึงการสร้ างคุณค่าให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ มู ีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ าย ซึงA ถือเป็ นปั จจัยหลักในการกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และจะส่งเสริ ม
การสืAอสาร รวมถึงเสริ มสร้ างให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้ อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดําเนินงานของ
บุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. จัดทํากลยุทธ์ และแผนงานประจําปี ให้ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยคํานึงถึงปั จจัย
แวดล้ อ มของกิ จ การ ณ ขณะนันj ตลอดจนโอกาส และความเสีA ย งทีA ย อมรั บ ได้ รวมไปถึ ง ประเด็ น ทีA เ กีA ย วข้ อ งกับ สัง คม
สิAงแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย และจะสนับสนุนให้ มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตามความเหมาะสม
ตามแต่สถานการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
3. กํ ากับดูแลให้ มัAนใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรื อประจําปี ของกิจการ
สอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักองค์กร โดยมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย
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หลักปฏิบตั ทิ , ี 3
เสริมสร้ างคณะกรรมการทีBมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าทีAรับผิดชอบในการกําหนด และทบทวนโครงสร้ างกรรมการ รวมไปถึงการพิจารณาสรรหา
และกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีA เพืAอความเหมาะสม และจําเป็ นต่อการนําองค์กรสู่วตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักทีAกําหนดไว้
โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี j
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 5 – 12 ท่าน และต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทังหมด
j
1.2 มีกรรมการทีAเป็ นผู้บริ หาร (Executive Director) ซึงA เป็ นผู้มีส่วนเกีAยวข้ องกับการบริ หารงานประจํา หรื อมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินกึงA หนึงA ของกรรมการทังหมด
j
1.3 แต่งตังเลขานุ
j
การบริ ษัท (Company Secretary) ให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีAดแู ลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และ
ช่วยดูแลให้ คณะกรรมการ และบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับทีAเกีAยวข้ องต่าง ๆ
1.4 ประธานกรรมการ จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร เพืAอตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทํางานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างอิสระ และแบ่งแยกบทบาทหน้ าทีAระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดบริ หาร
โดยมีรายละเอียด ดังนี j
(1) บทบาทหน้ าทีAของประธานกรรมการบริ ษัท
(1.1) เป็ นประธานในทีAประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
(1.2) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชีขj าด ในกรณี ทีAประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้ างเท่ากัน
(1.3) กํ า หนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยหารื อ ร่ ว มกับ ประธานเจ้ า หน้ า ทีA บ ริ ห าร และ/หรื อ
เลขานุการบริ ษัท เพืAอให้ แน่ใจว่าเรืA องสําคัญได้ ถกู กําหนดเป็ นวาระการประชุมแล้ ว
(1.4) รับผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํากับ ติดตาม ดูแลให้ มนัA ใจว่าการปฏิบตั หิ น้ าทีAของ
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของบริ ษัทฯ
(1.5) ดูแลให้ มนัA ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กร ทีAมีจริ ยธรรม และการ
กํากับดูแลกิจการทีAดี
(1.6) จัดสรรเวลาได้ อย่างเพียงพอ เพืAอให้ ฝ่ายบริ หารได้ นําเสนอข้ อมูลทีAเพียงพอต่อการพิจารณา และอภิปรายใน
ประเด็นสําคัญของกรรมการ
(2) บทบาทหน้ าทีAของประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร
(2.1) หน้ าทีAความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
o รับผิดชอบและสร้ างความมันA ใจต่อคณะกรรมการบริ ษัททีAจะได้ รับข้ อมูล / ข้ อสนเทศทีAจําเป็ นเพืAอใช้ ใน
การบริ หารกํากับดูแลและตัดสินใจ
o รายงานผลการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจํ า และเสนอข้ อ เสนอแนว
ทางเลือกต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพืAอพิจารณา
(2.2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Stockholder Relations)
o รับผิดชอบจัดให้ มีความร่ วมมือและความสัมพันธ์ ทีAดีและสร้ างสรรค์ระหว่างบริ ษัท และผู้ถือหุ้น เพืAอให้
การดําเนินการของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยบรรลุวตั ถุประสงค์ทีAกําหนดไว้
(2.3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดําเนินการ (Strategic and Operational Planning)
o จัดทําแผนธุรกิ จประจําปี ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ ทีAได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริ ษัท ประสานงานกับประธานเจ้ าหน้ าทีAฝ่ายการเงิน เพืAอจัดทํางบประมาณประจําปี ให้ สอดคล้ องกับ
แผนธุรกิจ
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o ประสานงานและร่ วมมือกับคณะกรรมการเพืAอกํ าหนดวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายของบริ ษัท ตลอดจน
นโยบายต่าง ๆ ทีAเกีAยวข้ อง
o พัฒนากลไกเพืAอใช้ ในการติดตามการดําเนินการเป็ นไปตามแผนทีAได้ กําหนดไว้
o สร้ างสรรค์แนวทางเพืAอพัฒนาผู้นําในอนาคตภายในองค์กรเพืAอรองรับการขยายงาน
(2.4) ความรับผิดชอบด้ านการบริ หารจัดการทัวA ไป
o สร้ างเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรทีAสะท้ อนให้ เห็นคุณค่าองค์กร และสนับสนุนให้ เกิดคุณภาพการ
ทํางานทีAดี และมีผลผลิตทีAได้ รับมาตรฐาน
o กํากับดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลทีAมีประสิทธิภาพเพืAอพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทให้ มีคณ
ุ ภาพ
เพืAอขับเคลือA นนโยบายทีAได้ รับมอบหมายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ทีAกําหนด
o กํากับดูแลให้ การดําเนินการของบริ ษัทสอดคล้ องเป็ นไปตามระเบียบนโยบายทีAได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทและสอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
o จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคีภายในองค์กร
ซึงA รวมถึงการวางระบบให้ รางวัลและการลงโทษ
o กําหนดและปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพ และการควบคุมทีAดียิAงขึ jน รวมทังj
การสร้ างสรรค์ให้ เกิดระบบการสือA สารภายในองค์กรทังสองทางอย่
j
างมีประสิทธิภาพ
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการ
2.1 เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีAเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เช่น การเงิน การธนาคาร
บริ หารธุรกิจ การตลาด การบริ หารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และการจัดการ ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถทีAจะ
ช่วยให้ การดําเนินการของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างรอบคอบยิAงขึ jน รวมถึง เป็ นผู้มีจริ ยธรรม มีวิสยั ทัศน์ มีความ
เป็ นอิสระในการตัดสินใจ และจะต้ องอุทิศเวลาเพืAอปฏิบตั หิ น้ าทีAอย่างเต็มทีA
2.2 มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามทีAกําหนดในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอืAนทีAเกีAยวข้ อง
2.3 ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืAน เกินกว่า 5 บริ ษัท เว้ นแต่ จะสามารถแสดงให้ เห็นได้ ว่าสามารถเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้
2.4 กรรมการทีAเป็ นผู้บริ หาร สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอืAนได้ ไม่เกิน 2 แห่ง
2.5 ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอืAนได้ ไม่เกิน 3 แห่ง
2.6 กรรมการอิสระจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระทีAกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีวาระดํารงตําแหน่งต่อเนืAองได้ ไม่เกิน 9 ปี เว้ นแต่ คณะกรรมการ
บริ ษัทจะเห็นว่าบุคคลนันสมควรดํ
j
ารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต่อไป เพืAอประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
2.7 กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ต้ องไม่เป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอก
ทีAบริ ษัทใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ทีAผา่ นมา
3. ความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักดีถงึ ประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริ ษัท และเห็นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญ
ปั จจัยหนึงA ซึงA จะเพิAมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
j j jความหลากหลายนันไม่
j ได้ จํากัด
เฉพาะในเรืA องเพศเท่านันj แต่ยงั รวมถึง อายุุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพทักษะ และความรู้ ดังนันj ในการสรรหาและ
การพิจารณาแต่งตังj กรรมการของบริ ษัทฯ จะอยู่บนพืนj ฐานของความรู้ ความสามารถ และใช้ หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกซึAงได้
คํานึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้ วย
4. คณะกรรมการชุดย่ อย
เพืAอให้ การพิจารณาเรืA องทีAสําคัญของบริ ษัทฯ มีการพิจารณาด้ วยความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษัท จึงแต่งตังj
คณะกรรมการชุดย่อย เพืAอปฏิบตั หิ น้ าทีAเฉพาะเรืA อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอพิจารณา หรื อรับทราบ ดังนี j
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4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ ซึงA ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยจํานวน 3 ท่าน และมีกรรมการ 1
ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ทีAเกีA ยวข้ องกับบัญชี หรื อการเงิน อย่างเพียงพอทีAจะสามารถทําหน้ าทีAในการ
สอบทานความน่าเชืAอถือของงบการเงินได้ โดยมีวาระดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัท
บทบาทหน้ าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้ บริ ษัท มี การรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้ องและเพี ยงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญ ชี และ
ผู้บริ หารทีAรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
(2) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีAเหมาะสม และมีประสิทธิผล
(3) พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของผู้ต รวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ง ตังj โยกย้ า ย
เลิกจ้ าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท หรื อ พิจารณาว่าจ้ าง / เลิกจ้ าง ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก
บริ ษัท รวมทังกํ
j าหนด หรื อปรับค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
(4) พิจารณาอนุมัติ และสอบทาน กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน และงบประมาณการ
ตรวจสอบภายใน
(5) สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการบริ หารความเสียA งทีAเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(6) สอบทาน และหารื อกับฝ่ ายบริ หารเกีAยวกับความเสีAยงทีAสําคัญของบริ ษัท และมาตรการทีAฝ่ายจัดการได้ ดําเนินการ
เพืAอติดตามและควบคุมความเสียA งดังกล่าว
(7) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายทีAเกีAยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(8) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการทีAดี รวมทังj แนวทาง และข้ อเสนอแนะทีAจําเป็ นต่อการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีAดี
(9) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังj บุคคลซึAงมี ความเป็ นอิสระ เพืA อทํ าหน้ าทีA ผ้ ูสอบบัญ ชี ของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
j าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครังj
(10) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุ ง
แก้ ไข รวมทังติ
j ดตามผลการดําเนินการตามข้ อเสนอนันj
(11) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีทีAเกิดรายการเกีAยวโยงกัน รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงA สินทรัพย์
ของบริ ษัท หรื อรายการทีAอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(12) ตรวจสอบ สอบสวน และเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงาน หรื อผู้ทีAเกีAยวข้ อง เพืAอประกอบการพิจารณาเพิAมเติม ภายใต้
อํานาจหน้ าทีAของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้ าง หรื อนําผู้เชีAยวชาญเฉพาะด้ าน มาช่วยในงาน
ตรวจสอบและสอบสวน
(13) ปฏิบตั กิ ารอืAนใดตามทีAคณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(14) จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
(15) ในการปฏิบตั ิหน้ าทีAของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทํา ดังต่อไปนี j ซึงA
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพืAอดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาทีAคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีAเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสงิA ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีAสาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายทีAเกีAยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู้ บริ ห าร ไม่ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาตามทีA
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึAง อาจรายงานว่ามีรายการ หรื อการกระทํา
ดังกล่าวข้ างต้ น ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
(16) รายงานผลการตรวจสอบเบื jองต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบ
บัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีAได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี ในกรณีทีAพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ
ผู้จัดการ หรื อบุคคลซึAงรั บผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทได้ กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง
มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อมาตรา 313 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และทีAมีการแก้ ไขเพิAมเติม)
4.2 คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกําหนดค่ าตอบแทน
ประกอบด้ ว ยกรรมการ อย่ า งน้ อ ยจํ า นวน 3 ท่ า น มี ก รรมการอิ ส ระมากกว่ า กึA ง หนึA ง และมี ป ระธานเป็ น
กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
บทบาทหน้ าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
(1) ด้ านการสรรหา
(1.1) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพืAอดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทังj กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ าน ทีAเกีAยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เพืAอเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีAประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
(1.2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีAเหมาะสม เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนกรรมการทีA
ครบวาระ และ/หรื อมีตําแหน่งว่างลง และ/หรื อแต่งตังเพิ
j Aม รวมไปถึงการพิจารณาสรรหา คัดเลือกผู้บริ หาร
สูงสุดของบริ ษัท
(1.3) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีAจะมาเป็ นกรรมการอิสระ ให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท โดย
ความเป็ น อิ ส ระอย่า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ทีA สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด
(1.4) พิจารณากําหนดนโยบาย/แผนการสืบทอดตําแหน่งงาน ในระดับผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังกํ
j าหนดนโยบาย
การพัฒนากรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท เพืAอเตรี ยมความพร้ อม ความต่อเนืAองในการสืบทอดงาน และ
ให้ การบริ หารงานของบริ ษัท สามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนืAอง และให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครังj
(2) ด้ านการพิจารณาค่าตอบแทน
(2.1) กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท เพืAอเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีAประชุม
ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี และให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังj
(2.2) กําหนดค่าตอบแทนทีAจําเป็ น และเหมาะสม ทังที
j Aเป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน ของกรรมการบริ ษัท กรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง เพืAอเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีAประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน ดังนี j
(ก) ภาระหน้ าทีA ความรับผิดชอบ ของกรรมการทีAได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีAในแต่ละคณะกรรมการ และ
ผลการปฏิบตั งิ าน
(ข) ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ ซึAงเปรี ยบเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิ จ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท และปั จจัยอืAน ๆ
(ค) ข้ อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ของบริ ษัทอืAน ซึAงอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัทฯ
และบริ ษัทอืAน ซึงA มีขนาดธุรกิจ และผลการดําเนินงานใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ
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(3) ด้ านอืAน ๆ
(3.1) พิจารณากําหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีAบริ หาร เพืAอเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(3.2) กํากับดูแลให้ มีการปฐมนิเทศ สําหรับกรรมการเข้ าใหม่ รวมทังส่
j งมอบเอกสาร และข้ อมูลทีAเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้ าทีAให้ แก่กรรมการ
(3.3) ปฏิบตั หิ น้ าทีAอืAนใด ตามทีAคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
(3.4) จัดทํารายงานการปฏิบตั ิหน้ าทีAของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน เพืAอเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
4.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรั บผิดชอบต่ อสังคม
ประกอบด้ วยกรรมการ อย่างน้ อยจํานวน 3 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
บทบาทหน้ าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
(1) เสนอแนวปฏิบตั ดิ ้ านการกํากับดูแลกิจการทีAดี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(2) ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัท ในเรืA องเกีAยวกับการกํากับดูแลกิจการทีAดี
(3) ดูแลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพืAอให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีAดี
(4) ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการทีAดีของบริ ษัทฯ โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(5) พิ จารณากํ าหนดนโยบาย และแนวปฏิ บัติในการดํ าเนิ นงานด้ านการบริ หารจัดการความยัAงยื น (Sustainability
Management : SM) ซึA ง รวมถึ ง การดํ า เนิ น งานด้ า นการดูแ ลสัง คม ชุ ม ชน และสิA ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
(6) กําหนดนโยบายให้ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย เสนอชืAอบุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัท และ
การเสนอวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(7) ติดตามการดําเนินงานด้ าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(8) วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานทีAเกีAยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัทฯ
4.4 คณะกรรมการบริหารความเสีKยง
ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
บทบาทหน้ าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสียA ง
(1) กําหนดนโยบาย และโครงสร้ างการบริ หารความเสีAยง ในเรืA องของการบริ หารความเสีAยงโดยรวมของบริ ษัทฯ ซึAง
ครอบคลุมถึงความเสีAยงประเภทต่าง ๆ ทีAสําคัญ เช่น ความเสีAยงด้ านการเงิน ความเสีAยงด้ านการลงทุน ความเสีAยง
ด้ านการตลาด ความเสีAยงด้ านสภาพคล่อง ความเสีAยงด้ านปฏิบตั ิการ และความเสีAยงทีAมีผลกระทบต่อชืAอเสียงของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น เพืAอนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ โดยให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวทางการ
บริ หารความเสียA งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสีAยงของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความ
เสีAยง เพืAอให้ สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสีAยงแต่ละประเภทของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในระดับทีAเหมาะสม
โดยให้ หน่วยงานต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการบริ หารและควบคุมความเสียA ง
(3) ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสีAยง ภายใต้ แนวทางและนโยบายทีAได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
(4) กําหนดเกณฑ์วดั ความเสียA ง และเพดานความเสียA งทีAบริ ษัทฯ จะยอมรับได้
(5) กําหนดมาตรการทีAจะใช้ ในการจัดการความเสียA งให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
(6) ประเมินความเสีAยงในระดับองค์ กร และกํ าหนดวิธีการบริ หารความเสีAยงนันj ให้ อยู่ในระดับทีAยอมรั บได้ รวมทังj
ควบคุมดูแลให้ มีการบริ หารความเสียA งตามวิธีการทีAกําหนดไว้
(7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริ หารความเสีAยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และ
การปฏิบตั ติ ามนโยบายทีAกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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(8)
(9)
(10)
(11)

จัดทําคูม่ ือการบริ หารความเสียA ง
ระบุความเสียA งต่าง ๆ พร้ อมทังวิ
j เคราะห์ และประเมินความเสียA งทีAอาจเกิดขึ jน รวมทังแนวโน้
j
มซึงA มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริ หารความเสียA ง พร้ อมทังจั
j ดทําแผนงานเพืAอป้องกัน หรื อลดความเสียA ง
ปฏิบตั ิงานอืAน ๆ ตามทีAคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีAยงรั บผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง

4.5 คณะกรรมการกลัKนกรองการลงทุน
ประกอบด้ วยกรรมการ อย่างน้ อยจํานวน 3 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
บทบาทหน้ าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลันA กรองการลงทุน
(1) กําหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน
(2) พิจารณากลันA กรองการลงทุน ให้ มีความเชืAอมโยงและสอดคล้ องกับนโยบาย และเป้าหมายตามแผนการลงทุน
ของบริ ษัทฯ โดยคํานึงถึงผลตอบทีAค้ มุ ค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสียA งต่าง ๆ ทีAเกีAยวข้ อง
(3) ติดตามสถานะ และความคืบหน้ าของโครงการทีAได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอ
รับทราบและประเมินผล
5. การสรรหากรรมการ
การสรรหา และแต่งตังกรรมการ
j
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กฎหมายทีAเกีAยวข้ อง และมีกระบวนการทีAโปร่ งใส
ชัดเจน ซึงA คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผ่านหลักเกณฑ์ และกระบวนการ
สรรหาบุคคล ซึงA พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความสามารถ ทีAมีความเหมาะสม ตามทีAระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับการพิจารณาถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อทีAประชุมผู้ถือหุ้น เพืAอพิจารณาอนุมตั ติ ามแต่กรณี
หลักเกณฑ์ การพิจารณาสรรหากรรมการ
(1) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชืAอบุคคลทีAมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ หรื อพิจารณา
บุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรื อพิจารณากรรมการเดิมเพืAอเสนอให้ ดํารงตําแหน่งต่อ หรื อ
ให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชืAอบุคคลทีAเหมาะสมได้
(2) คัด เลือ กและกลัAน กรองบุค คลทีA มี คุณ สมบัติเ หมาะสมเป็ น กรรมการ โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมของความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ า นทีA ส อดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ซึAง เป็ น ไปตาม
คุณสมบัตดิ ้ านทักษะทีAจําเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
(3) ตรวจสอบประวัติรายชืAอบุคคลทีAถูกเสนอชืAอ ว่ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแล เช่น พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
(4) การอุทิ ศ เวลาของกรรมการ การมี ส่ว นได้ เ สี ย หรื อ ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ทีA อ าจมี กับ บริ ษั ท ฯ กรณี เ ป็ น
กรรมการเดิมทีAจะกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงการดํารงตําแหน่ง การให้
ข้ อเสนอแนะความคิดเห็นทีAเป็ นประโยชน์ การเข้ าร่ วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ รวมถึงจํานวนบริ ษัททีAกรรมการ
แต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง เพืAอให้ มนัA ใจว่าประสิทธิภาพการทํางานจะไม่ลดลง
(5) กรณีแต่งตังกรรมการอิ
j
สระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีAดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ให้ มีความเป็ น
อิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีAสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด
(6) จัดทํารายชืAอทีAคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดกรองแล้ ว พร้ อมคุณสมบัติ
และเหตุผลในการคัดเลือก เรี ยงตามลําดับเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอเสนอชืAอต่อทีAประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เลือกตังเป็
j นรายบุคคลโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั หิ น้ าทีAของกรรมการรายเดิม
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6. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้เสนอหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของหน้ าทีA ความรับผิดชอบ พิจารณา
เปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และทีAประชุมผู้ถือหุ้น เพืAอพิจารณาอนุมตั ิ
7. การประชุมคณะกรรมการ
7.1 คณะกรรมการบริ ษัท จะกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าเป็ นรายปี โดยมากกว่า 6 ครังj ต่อปี ซึงA กรรมการทุกท่านต้ อง
เข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมดรวมทั
j
งการประชุ
j
ม
ของคณะกรรมการชุดย่อย
7.2 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครังj จะมีกําหนดวาระการประชุมทีAชดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีAครบถ้ วน
เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพืAอให้ คณะกรรมการได้ มีเวลา
ศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม และจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้ เพียงพอต่อการอภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น รวมทังให้
j ผ้ บู ริ หารชี jแจงข้ อมูลในฐานะผู้เกีAยวข้ อง โดยมีการจัดทําบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และจัดเก็บไว้ สาํ หรับกรรมการและผู้เกีAยวข้ อง ตรวจสอบได้
7.3 ประธานกรรมการบริ ษัท และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร เป็ นผู้พิจารณาเลือกเรืA องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ทังนี
j j กรรมการแต่ละคนมีอิสระทีAจะเสนอเรืA องเข้ าสูว่ าระการประชุมก็ได้
7.4 กําหนดจํานวนองค์ประชุมขันตํ
j Aา ณ ขณะทีAคณะกรรมการบริ ษัท จะลงมติในทีAประชุม โดยต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
j
7.5 กรรมการทุกคนสามารถเข้ าถึงสารสนเทศทีAจําเป็ น เพิAมเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร เลขานุการบริ ษัท หรื อ
ฝ่ ายบริ หารอืAน
7.6 บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการทีAไม่เป็ นผู้บริ หาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพืAออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกีAยวกับการ
จัดการทีAอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังj และแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หารทราบ
ถึงผลการประชุม
7.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัท เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
8. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ และการพัฒนาความรู้
เพืAอให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีAของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
j งสามารถกําหนดกรอบการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการบริ ษัท จึงกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็ น 3 แบบ ได้ แก่ 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทังคณะ
j
2) การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
และ 3) การประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึงA คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จะนําผล
การประเมินการปฏิบตั ิหน้ าทีAของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว มาวิเคราะห์ เพืAอประเมินแนวทางในการ
ส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ให้ แก่กรรมการอย่างเหมาะสม
8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการทังW คณะ และการประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน เพืAอเสนอต่อทีA
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิ สําหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท ทังใน
j
รู ปแบบการประเมินทังj คณะ และรายบุคคล (ตนเอง) ซึAงครอบคลุมถึง โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้ าทีAและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบตั ิหน้ าทีAของกรรมการและการ
แสดงความคิดเห็นอืAน ๆ ทีAเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ ความสัมพันธ์ กบั ฝ่ ายบริ หาร และการพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒ นาผู้บ ริ ห าร โดยการสรุ ป ผลการประเมิ น การปฏิ บัติ ง าน จะถูก บรรจุเ ป็ น วาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครังj ทีA 1 ของทุกปี เพืAอใช้ เป็ นปั จจัยในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้ าง หรื อองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัท
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8.2 การประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะเป็ นผู้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน เพืAอเสนอต่อทีAประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย พร้ อมทังประเมิ
j
นผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ชุดย่อยนันj ๆ โดยการสรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังj ทีA 1 ของ
ทุกปี เพืAอใช้ เป็ นปั จจัยในการพิจารณาความเหมาะสมของบทบาทหน้ าหน้ าทีAการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ และเสนอแนวทางปรับปรุง ในกรณีทีAมีคําแนะนําประเด็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริ ษัท
9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท (Company Secretary) และฝ่ ายบริ หาร ทําหน้ าทีAในการนําเสนอ
ข้ อมูลแก่กรรมการใหม่ เพืAอให้ ทราบถึงรายละเอียดลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึงA ครอบคลุมทังโครงสร้
j
างการบริ หารงาน
คูม่ ือกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษัทฯ
10. การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรม และให้ ความรู้ แก่ผ้ ูทีAเกีAยวข้ องใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ซึAงรวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เพืAอให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่ า งต่ อ เนืA อ ง โดยเฉพาะการอบรมหลัก สูต รของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (The Institute of Directors
Association : IOD) โดยสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่ วมในการฝึ กอบรมทีAจดั ขึ jนสําหรับกรรมการมากกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวน
กรรมการทังคณะ
j
และสนับสนุนให้ กรรมการอย่างน้ อย 1 คน เข้ าอบรมในรอบปี ทีAผา่ นมา
ทังj นี j เลขานุการบริ ษัท (Company Secretary) จะเป็ นผู้ดูแลให้ กรรมการทุกท่าน เข้ ารั บการอบรม เพืAอส่งเสริ ม และ
พัฒนาทักษะ ตามความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีAกรรมการ และ/หรื อกรรมการชุดย่อย ภายใต้ หลักเกณฑ์การส่งเสริ ม และ
พัฒนาความรู้ของกรรมการ
11. การติดต่ อสืKอสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง เข้ าร่ วมการประชุมกับคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยเป็ นผู้นําเสนอวาระทีAตนรับผิดชอบต่อทีAประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอให้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับทราบข้ อมูล
ความคิดเห็นจากผู้บริ หารทีAรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริ หารก็มีโอกาสได้ เรี ยนรู้ และทําความเข้ าใจมุมมองของ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ มีการพบปะ และแลกเปลีAยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงใน
โอกาสอืAน นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอให้ กรรมการได้ มีโอกาสทําความรู้ จักคุ้นเคยกับผู้บริ หารระดับสูง
ของบริ ษัทฯ โดยกรรมการสามารถติดต่อสืAอสารกับฝ่ ายบริ หารแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้ าวล่วงหรื อสอดแทรกการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร แต่ควรแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หารทราบล่วงหน้ า

หลักปฏิบตั ทิ , ี 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการสรรหา และการพัฒนาความรู้ ทกั ษะต่างๆ ของผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร
เพืAอดูแลให้ มนัA ใจได้ ว่าผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะซึAงเหมาะสม และเพียงพอต่อการ
ขับเคลือA นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย โดยมีแนวทางในการกํากับดูแล ดังนี j
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1. การบริหารบุคลากร และการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัท จะกํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารบุคลากร ซึงA คํานึงถึงทิศทางในการดําเนินธุรกิจทีAสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ผ่านแผนการบริ หารจัดการตามทีAฝ่ายบริ หารเสนอ ไม่ว่าจะเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อปั จจัยในการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน อันจะส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ และแรงจูงใจทีAเหมาะสมแก่พนักงาน
สําหรั บการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ นันj คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้พิ จ ารณาเบื อj งต้ น ในการกลัAน กรองสรรหาบุค คลทีA มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนเหมาะสม มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ ทีAเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ทีAคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ได้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
2. แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ าหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณากํ าหนดแผนการสืบ ทอดตําแหน่งงาน ของ
ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ เพืAอเตรี ยมความพร้ อม ความต่อเนืAองในการสืบทอดงาน และให้ การ
บริ หารงานของบริ ษัทฯ ดําเนินไปได้ อย่างต่อเนืAอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3. การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้ าทีK และค่ าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าทีA
ของประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร เพืAอเสนอต่อทีAประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การประเมิน
วัดผลความสําเร็ จ ซึงA ประเมินโดยวัดผลการดําเนินงาน เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายทีAตงไว้
ั j และ 2) การประเมินการปฏิบตั ิหน้ าทีA โดย
กรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล โดยจะทําการสรุ ปผลการประเมินดังกล่าวต่อทีAประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกปี พร้ อม
ทังแจ้
j งผลการประเมินแก่ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หารเพืAอทราบ และสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าทีAของผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท จะเป็ นผู้กํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึงA มอบหมาย
ให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หารเป็ นผู้ประเมิน และรายงานผลการประเมินต่อทีAประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอทราบเป็ นประจําทุกปี
ทังนี
j j คณะกรรมการบริ ษัทจะนําผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้ าหน้ าทีAบริ หาร
รวมถึงกําหนดหลักการกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง โดยพิจารณาประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สําหรั บพนักงานในระดับอืAน ๆ บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดวิธีการ และเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีAชัดเจน ซึAง
ประกาศให้ โดยทัวA กัน มีการถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และการเชืAอมโยงระหว่างเป้าหมายรายบุคคลเข้ ากับเป้าหมาย
ส่วนงานซึAงสอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กร รวมทังj นําค่านิยมองค์กรมาเป็ นส่วนหนึAงในการประเมินเพืAอให้ พนักงานทุกคน
ตระหนัก และมีพฤติกรรมสอดคล้ องกับค่านิยมองค์กร มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีAกําหนด และ
สามารถนําผลการประเมินไปใช้ ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลด้ านต่าง ๆ เพืAอให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
รวมถึง เป็ นอีกหนึงA ปั จจัย ในการพิจารณาค่าตอบแทนแก่พนักงาน ไม่วา่ จะเป็ นการปรับเงินเดือน หรื ออัตราการจ่ายโบนัสประจําปี
ประกอบกับการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับระดับหน้ าทีAความรับผิดชอบของตําแหน่งให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจ
4. การอบรมและพัฒนาความรู้
บริ ษัทฯ กําหนดแผนการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ประกอบด้ วยหลักสูตรความรู้ เฉพาะด้ าน ทักษะการบริ หาร และ
ทักษะทีAจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิ ภาพยิAงขึ jน อาทิ หลักสูตรสําหรับผู้บริ หาร หลักสูตรด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั รวมทังj
มี ก ารแบ่ง ปั น ความรู้ และประสบการณ์ ใ นการทํ า งานระหว่า งพนัก งานภายใน เพืA อ สนับ สนุน ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
นอกจากนันj บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญต่อความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงาน โดยมีการพิจารณา และประเมินเพืAอคัดเลือก
พนักงานทีAเหมาะสมในการเข้ ารับตําแหน่งใหม่ รวมทังj สนับสนุนให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ และเตรี ยมพร้ อมต่อการรับหน้ าทีAใหม่
โดยเฉพาะในระดับบริ หารเพืAอสร้ างความต่อเนืAองในการบริ หารงานโดย
4.1 เป็ นหน้ าทีAเบื jองต้ นของพนักงานในการใฝ่ หาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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4.2 บริ ษัทฯ มีหน้ าทีAให้ การสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาพนักงาน เพืAอให้ สามารถปฏิบตั ิงานปั จจุบนั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ การส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพืAอเพิAมขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานในอนาคต ทังนี
j j โดยเป็ นไป
ตามแนวทางทีAบริ ษัทฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เป็ นสําคัญด้ วย
4.3 บริ ษัทฯ มีการพัฒนาภาวะผู้นํา และทักษะการบริ หารทีAจําเป็ นต่อประสิทธิภาพการบริ หารจัดการโดยรวม
4.4 เป็ นภาระหน้ าทีAของผู้บริ หารทีAต้องกํ าหนด และพัฒนาผู้ทีAมีศกั ยภาพเพืAอทําหน้ าทีAแทนตน เพืAอรองรั บความต่อเนืAอง
ทางการบริ หาร
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ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรั บผิดชอบ ซึAงสะท้ อนอยู่ในการกํ าหนด
ค่านิยม ทิศทาง และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ รวมไปจนถึงการพัฒนาปรับปรุ งสินค้ าและบริ การ อย่างไรก็ตาม การจะดําเนิน
ธุรกิจให้ เป็ นไปตามเป้าหมายทีAกําหนดได้ ต้ องมาจากกระบวนการปฏิบตั ิงานทีAมีประสิทธิ ภาพ ซึAงต้ องอาศัยความร่ วมมือจาก
พนักงานทุกระดับทุกส่วนงาน และมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี j
1. ส่งเสริ มให้ มีการเผยแพร่ และสืAอสาร นโยบาย และแนวปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพืAอให้ มนัA ใจได้ วา่
พนักงานของบริ ษัทฯ มีความเข้ าใจในนโยบาย และแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว
2. มุง่ มันA ทีAจะสร้ างให้ บริ ษัทฯ มีความเติบโตอย่างยังA ยืน โดยการติดตามดูแล เพืAอให้ มนัA ใจได้ วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรดําเนินธุรกิจด้ วย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม สิAง แวดล้ อ ม และไม่ล ะเมิ ด สิท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย รวมทังj มี ค วามสอดคล้ อ งต่อ วัต ถุป ระสงค์
เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
แนวทางการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัทฯ
ผู้ถอื หุ้น : ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการ เพืAอประโยชน์สงู สุด และเพิAมมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว
พนักงาน : ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึงA ไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยคํานึงถึงความต้ องการของ
พนักงาน เพืAอส่งเสริ มพัฒนาทักษะ และสร้ างความมันA คง รวมไปถึง ความก้ าวหน้ าในอาชีพให้ แก่
พนักงาน
ลูกค้ า : มุ่งมันA พัฒนาการบริ การทีAมีประสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามข้ อตกลงทีAเป็ นธรรม ในราคาทีAแข่งขันได้
อี ก ทังj ยัง มี ช่อ งทางการรั บ เรืA อ งร้ องเรี ย น และข้ อ เสนอแนะต่า ง ๆ เกีA ย วกับ ความถูก ต้ อ ง และ
ความเหมาะสมในบริ การของบริ ษัทฯ
คู่ค้า : ปฏิบตั ติ ามกรอบการค้ าทีAสจุ ริ ต ตามสัญญาและจรรยาบรรณ มีขนตอนที
ัj
Aตรวจสอบได้ เพืAอให้ เกิด
ความโปร่งใส และให้ ข้อมูลแก่คคู่ ้ าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ชุมชน สังคม และ : ปลูกฝั งจิตสํานึกในเรืA องความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิAงแวดล้ อม ให้ เกิดขึนj กับบุคลากรของ
สิงH แวดล้ อม : บริ ษัทฯ โดยเริA มจากการช่วยกันประหยัดพลังงาน และการใช้ ทรั พยากรอย่างรู้ คุณค่า รวมทังj
การให้ ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชน และสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
J
เจ้ าหนี : ยึดมันA และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้ อตกลง และเงืAอนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
คู่แข่ ง : ยึดมันA ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความสุจริ ต ปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง เพืAอให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ภายใต้ กรอบของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
ทังนี
j j คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ข้ างต้ น ไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรม
ธุรกิจ (Code of Conduct) เพืAอให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว อย่างเคร่งครัด
ตลอดจนเสริ มสร้ างแนวทางการปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบแก่พนักงานของบริ ษัทฯ จึงกําหนดเป็ นนโยบาย และแนวทาง
การดําเนินงานเพืAอป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี j
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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(1) นโยบาย และแนวปฏิบตั คิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงA แวดล้ อมในการทํางาน
(2) นโยบาย และแนวปฏิบตั ดิ ้ านสิทธิมนุษยชน
(3) นโยบาย และแนวปฏิบตั ทิ างด้ านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(4) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้ านคอร์ รัปชันA
(5) นโยบายและแนวปฏิบตั ิการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีAแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกีAยวกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชันA หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจริ ยธรรมธุรกิจ (Whistle
blower policy)
3. สนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ มีการใช้ วสั ดุ หรื ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมทังทรั
j พยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. กําหนดนโยบายการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพืAอให้ การใช้ งานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึงA เป็ นปั จจัยสําคัญทีA
จะช่วยสร้ างความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน รวมทังj ดูแลให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิAมโอกาสทางธุรกิจ
พัฒนาการดําเนินงาน และการบริ หารความเสียA งของบริ ษัทฯ
4.1 จัด ทํ า นโยบายการบริ ห ารจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึAง สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของกิ จ การ เพืA อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท และให้ มีการทบทวนนโยบายอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังj โดยนโยบายดังกล่าวต้ องครอบคลุมถึง
(1) นโยบาย และมาตรการการรักษาความมันA คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(2) นโยบายการส่งเสริ มการใช้ อปุ กรณ์ และโปรแกรมทีAถกู ต้ องตามกฎหมายลิขสิทธิ™ และการสืAอสารต่อพนักงาน
ทุกระดับ เพืAอรับทราบ
(3) การจัดสรร และบริ หารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืAอให้ มีความเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
แนวทางการรองรับกรณีทีAไม่สามารถจัดสรรได้ อย่างเพียงพอ
4.2 ส่งเสริ มการใช้ อปุ กรณ์ และโปรแกรม ทีAถกู ต้ องตามกฎหมายลิขสิทธิ™ เท่านันj
4.3 ไม่ใช้ ระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ เผยแพร่ ข้อมูลทีAไม่เหมาะสมทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และขัดต่อ
กฎหมาย
4.4 บริ ษัทฯ มีสิทธิ เข้ าตรวจสอบ ติดตาม สอบสวน และควบคุมการเข้ าใช้ งานระบบสารสนเทศของพนักงาน เพืAอป้องกัน
ความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ
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ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสีBยงและการควบคุมภายในทีBเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญในการบริ หารจัดการความเสีAยง และกระบวนการในการควบคุมภายใน
ขององค์กร ด้ วยเห็นว่าเป็ นกระบวนการสําคัญ ทีAจะทําให้ บริ ษัทฯ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล พร้ อมทังเป็
j นกระบวนการ
ในการติดตามการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีAเกีAยวข้ อง ซึงA มีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี j
1. การบริหารจัดการความเสีKยง
จัดให้ มีการบริ หารความเสีAยงอย่างเป็ นระบบ และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลทัAวทังj องค์ กร รวมทังj มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารความเสีAยง กํากับดูแล พิจารณาให้ ความเห็น และเสนอแนะแก่ฝ่ายบริ หารในการบริ หารจัดการความเสีAยง
การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการความเสีAยงทัวA ทังองค์
j กร ให้ มีประสิทธิภาพอย่างสมํAาเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้ ความร่ วมมือ
ในทุกระดับขององค์กร ทังนี
j j คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสีAยง และเผยแพร่ แก่พนักงานของ
องค์กรในทุกระดับ
สํา หรั บ การประเมิ น และการจัด ทํ า ข้ อ มูล การบริ ห ารความเสีAย ง เป็ น หน้ า ทีA ข องหน่ว ยงานเจ้ า ของความเสีAย ง (Risk
Owner) ในการประเมิน จัดทํา รวมทังปรั
j บเปลีAยน การบริ หารความเสีAยงของหน่วยงานตนเอง ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และ
กลยุทธ์ขององค์กร เพืAอรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสียA ง และคณะกรรมการบริ ษัท เพืAอพิจารณาตามลําดับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกลไกสําคัญในการกํากับดูแล และตรวจสอบความถูกต้ อง ซึงA คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ แต่งตังj ให้ บริ ษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรีA จํ ากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เพืAอทําหน้ าทีAตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ นโยบายทีAกําหนดไว้ รวมไปถึงการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ เพืAอให้ มนัA ใจได้ วา่ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
และสมํAาเสมอ อีกทังยั
j งสามารถใช้ เป็ นเครืA องมือในการประเมินจุดบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้ าทีA และพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้
มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิA ง ขึนj ทังj นี j เพืA อ ให้ ผ้ ูต รวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ และถ่ ว งดุล อํ า นาจได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ จึง
กําหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ โดยตรง
3. การป้ องกันการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัท ตะหนักถึงความสําคัญในการติดตามดูแล และจัดการด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีAอาจ
เกิดขึนj ระหว่างบริ ษัทฯ กับ ฝ่ ายบริ หาร หรื อคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น โดยการจัดทํานโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพืAอเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดูแลติดตามรายการทีAอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และกฎหมายการกํากับดูแลป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูล และโอกาสของบริ ษัทฯ รวมไปถึงการรายงานการ
มีสว่ นได้ เสียของกรรมการ และผู้บริ หาร ซึงA อาจได้ รับข้ อมูลภายในทีAสาํ คัญ
ทังนี
j j คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชันA (Anti-corruption)
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และสืAอสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร พร้ อมทังเผยแพร่
j
แก่บุคคลภายนอก เพืAอให้ เกิดการนําไป
ปฏิบัติได้ จริ ง สนับสนุน ส่งเสริ มกิ จกรรมทีAจะเป็ นการปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับทีA
เกีAยวข้ อง พร้ อมทังกํ
j ากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีกลไกในการรับเรืA องร้ องเรี ยน และการดําเนินการกรณีมีการชี jเบาะแส ซึงA กําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ระบุไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิ จ (Code of Conduct) และจัดให้ มีการเปิ ดเผยช่องทางในการรั บเรืA อง
ร้ องเรี ยนไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
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รั กษาความน่ าเชืBอถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าทีAควบคุม ดูแล การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญต่าง ๆ เพืAอรักษาความน่าเชืAอถือทางการเงิน และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทฯ ซึงA มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และ/หรื อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยกําหนด
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี j
1. รับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยงบการเงิน ซึงA ต้ องผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี
รวมไปถึงการเปิ ดเผยรายงานประจําปี แบบ 56-1 คําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis) และการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญต่าง ๆ ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ ีAเกีAยวข้ อง
2. กําหนดระยะเวลาในการจัดทํา และเผยแพร่ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56 - 1) ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั สิ jนสุด
รอบระยะเวลาบัญชี และรายงานประจําปี (แบบ 56 - 2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ jนสุดรอบระยะเวลาบัญชี
3. พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน โดยคํานึงถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน ความเห็น และข้ อ สัง เกตจากผู้ส อบบัญ ชี ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมไปถึง ความสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริ ษัทฯ
4. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการ มีการรายงานฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการอย่างสมํAาเสมอ เพืAอติดตามและประเมิน
สถานการณ์ สภาพคล่อง ความสามารถในการชําระหนี j และร่ วมกันหาทางแก้ ไขจัดการได้ อย่างทันท่วงที รวมไปถึง เพืAอให้ เกิด
ความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ
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5. รับผิดชอบดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีAไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึงA สะท้ อนถึงการปฏิบตั ิทีAจะนําไปสูก่ ารสร้ างคุณค่ากิจการอย่าง
ยังA ยืน เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน และนโยบายการร้ องเรี ยนหรื อ
การแจ้ งเบาะแส เป็ นต้ น
6. กํากับดูแลให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรื อเลขานุการบริ ษัท เพืAอทําหน้ าทีAในการสืAอสารข้ อมูลข่าวสาร ต่อนักลงทุน
นักวิเคราะห์ และผู้ทีAเกีAยวข้ อง อย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา ผ่านช่องทางการสืAอสารทีAตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนด และช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
7. ส่งเสริ มให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล ให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสมํAาเสมอ เพืAอให้
ผู้ถือหุ้นได้ รับข่าวสารเป็ นประจําผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องมีการปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
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สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสืBอสารกับผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยดําเนินการให้ มนัA ใจได้ ว่าผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ รับการ
ปฏิบตั ิทีAเท่าเทียมกัน และสามารถใช้ สิทธิพื jนฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้ อย่างครบถ้ วน รวมไปถึงการตระหนัก และให้ ความสําคัญถึง
สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึงA จะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี j
1. สิทธิขันW พืนW ฐานของผู้ถอื หุ้น
1.1 สิทธิในการได้ รับ การปฏิบตั ทิ ีAเท่าเทียมกันในการซื jอ ขาย โอน หลักทรัพย์ทีAตนถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ
1.2 สิทธิในการได้ รับ และตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริ ษัทฯ ตามความเป็ นจริ ง ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ อย่าง
ทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ โดยไม่ถกู จํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลนันj
1.3 สิทธิในการได้ รับ ส่วนแบ่งผลกําไรอย่างเท่าเทียมจากบริ ษัทฯ
1.4 สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึงA ผู้ถือหุ้นสามารถร่ วมพิจารณาในวาระต่างๆ รวมไปถึงการแสดงความเห็น และ/หรื อ
ให้ ข้อเสนอแนะ
1.5 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า และการเสนอชืAอบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
1.6 สิทธิในการเลือกตังj และถอดถอนกรรมการบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี j
o ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
o ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงทีAมีอยู่ทงหมดตาม
ัj
(1) เลือกตังบุ
j คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
o บุคคลซึAงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะได้ รับเลือกตังให้
j เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีAพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
j
งj นันj ในกรณีทีAบุคคลซึAงได้ รับการเลือกตังในลํ
j าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนทีAพงึ มี หรื อพึงเลือกตังในครั
j
งj นันj ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี jขาดเพิAมขึ jนอีกหนึงA เสียง
1.7 สิทธิ ในการแต่งตังj ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และกํ าหนดค่าสอบบัญชี รวมไปถึงการร่ วมตัดสินใจในเรืA องสําคัญต่าง ๆ
ของบริ ษัทฯ
2. การส่ งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถอื หุ้น
2.1 บริ ษัทฯ จะจัดทําหนังสือเชิญประชุม ซึAงมีคําชี jแจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี jแจงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นไว้
อย่างชัดเจน พร้ อมทังจั
j ดทําเอกสารทีAเกีAยวข้ องกับการประชุม และสารสนเทศของบริ ษัทฯ เป็ น 2 ภาษา (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ)
2.2 บริ ษัทฯ จะกําหนดวาระการประชุมเป็ นเรืA องๆ อย่างชัดเจน และจะไม่มีการเพิAมวาระการประชุม โดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ า
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2.3 บริ ษั ทฯ จะแจ้ งหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ พร้ อมทังj เปรี ยบเที ยบข้ อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ทีAผา่ นมา ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพืAอประกอบการพิจารณา
2.4 บริ ษัทฯ คํานึงถึงความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้น ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรืA องสถานทีAจัดประชุม
การแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ เพืAอรักษาสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม และการเข้ าถึงข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ทังนี
j j บริ ษัทฯ
จะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพืAออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นทีAไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้
2.5 บริ ษั ท ฯ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ง คํ า ถามล่ว งหน้ า ก่อ นวัน ประชุม ผ่า นทางอี เมล หรื อ ตามทีA อ ยู่ข องบริ ษั ท ฯ เป็ น การ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.6 ประธานกรรมการ หรื อประธานในทีAประชุม จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกราย มีสิทธิ อย่างเท่าเทียมในการแสดงความ
คิดเห็น และซักถาม โดยให้ เวลาอย่างเหมาะสม และชี jแจงไว้ ในรายงานการประชุม เพืAอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีAไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
ทราบ พร้ อมทังj สนับสนุน และส่งเสริ มให้ กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ทุกคน เข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น
เพืAอร่วมตอบข้ อซักถามต่อทีAประชุมผู้ถือหุ้น
2.7 บริ ษัทฯ จะแจ้ งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนเริA มการประชุม และจะใช้ บตั รยืนยันการลงคะแนน
เสียงในทุกวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพืAอความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบการนับคะแนน
เสียงทีAเป็ นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
2.8 บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันทําการถัดจากวันประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุม แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
j
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
j
2.9 ในการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีการบันทึกข้ อมูลดังต่อไปนี j
(1) รายชืAอกรรมการ ผู้บริ หารทีAเข้ าประชุม พร้ อมระบุสดั ส่วนกรรมการทีAเข้ าร่ วมการประชุม และไม่เข้ าร่ วม
การประชุม
(2) วิธีการลงคะแนน นับคะแนน มติทีAAประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียง)
ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคําถาม และคําตอบในทีAAประชุม รวมทังj ชืAอ - นามสกุล ของผู้ถาม และผู้ตอบ
3. การดูแลผู้ถอื หุ้นรายย่ อย
3.1 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสสําหรับผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายราย ทีAถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีAมี
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
j
ษัทฯ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อเสนอชืAอบุคคลเพืAอเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตั ปิ รากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
3.2 บริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล วัน เวลา สถานทีAและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
j
AเกีAยวข้ อง
กับเรืA องทีAต้องตัดสินใจในทีAประชุม ให้ กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 วัน และเผยแพร่
เอกสารการประชุม ทังภาษาไทย
j
และภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ า 30 วัน ก่อน
วันประชุม
3.3 กําหนดนโยบายการดูแลเรืA องการใช้ ข้อมูลภายใน เพืAอป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูลภายใน เพืAอ
หาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อผู้อืAนในทางมิชอบ โดยมีการแจ้ งแนวทาง และนโยบายให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมี
การติดตามผลอย่างสมํAาเสมอ
3.4 กรรมการ และผู้บริ หารต้ องรายงานการทํารายการกับผู้ทีAเกีAยวโยง ทีAเกีAยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ต่อเลขานุการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส หรื อเมืAอเกิดรายการ โดยเลขานุการบริ ษัท จะรายงานการทํา
รายการดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับจากวันทีAได้ รับข้ อมูล
3.5 กําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดกรณีการซื jอขายหุ้นโดยใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ และผู้บริ หาร รวมทังป้
j องกันไม่ให้
มีการทํารายการทีAเกีAยวโยงกัน หรื อการซื jอขายสินทรัพย์ในลักษณะทีAเป็ นการฝ่ าฝื น/ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3.6 กรรมการ และผู้บริ หารต้ องจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลีAยนแปลงหลักทรัพย์ ของ บริ ษัทฯ
ต่อเลขานุการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส หรื อเมืAอมีการเปลีAยนแปลง โดยเลขานุการบริ ษัท จะรายงานรายการดังกล่าว ต่อทีA
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นรายไตรมาส
3.7 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายการทํารายการระหว่างกันในลักษณะทีAเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้ ก้ ยู ืมเงิน
การคํ jาประกันสินเชืAอแก่บริ ษัททีAไม่ใช่บริ ษัทย่อย ยกเว้ น กรณีทีAเป็ นการให้ ก้ ยู ืม หรื อคํ jาประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ทีAเป็ นไปตามสัญญาร่วมทุน
3.8 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทีAไม่ซบั ซ้ อน ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้ างการ
ถือหุ้นแบบปิ รามิดในกลุม่ บริ ษัท
3.9 บริ ษัทฯ จะไม่กระทําสิAงใดทีAเป็ นการละเลยต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรืA องการซื jอหุ้นคืน ไม่กีดกันหรื อ
สร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถติดต่อสืAอสารระหว่างกัน และไม่ละเลยต่อการเปิ ดเผยถึงข้ อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ทีAมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นรายอืAน
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