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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
1. นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กร โดยยึดหลักปฎิบตั ติ าม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดาเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว และ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้กบั ทุกการเปลีย่ นแปลง โดยได้นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาสร้างสรรค์สนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การดาเนินงานภายใต้นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของบริษทั ไม่เพียงแต่ช่วยเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ กบั ผูล้ งทุนเท่านัน้ แต่จะนาไปสูก่ ารสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
โดยกาหนดให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการทุกปี ซึง่ กาหนดเป็ นหนึ่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
หมวดที่ 1 : สิ ทธิ ของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนี้
1) บริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ โดยจะจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้
ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
3) บริษทั จะอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัง้ ในเรื่องสถานที่ และ
เวลาทีเ่ หมาะสม
4) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะดาเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั โดยพิจารณาและ
ลงคะแนนเรียงตามวาระทีก่ าหนด จะไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญ หรือเพิม่ วาระการประชุมในการประชุมโดยไม่ได้
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่จาเป็ น และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
5) บริษทั จะเพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ อื หุน้ ผ่านทาง website ของบริษทั โดยเฉพาะ หนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระ
การประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
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6) บริษทั มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อม
เพรียงกัน
7) บริษทั จะจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษทั จะนารายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ใน website ของบริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา รวมถึงจะนาส่งรายการประชุม
ดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในเวลาทีก่ าหนด นอกจากนี้บริษทั
จะจัดให้มกี ารบันทึกวีดที ศั น์ภาพการประชุมเพื่อเก็บไว้อา้ งอิง
8) บริษทั จะเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปนั ผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (หากมีการ
จ่ายเงินปนั ผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ให้ได้รบั เงินปนั ผลตรงเวลา ป้องกันปญั หาเรือ่ งเช็คชารุด สูญ
หาย หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
หมวดที่ 2 : กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ อื หุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษทั ได้กาหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบาย ดังนี้
2.1 นโยบำยกำรอำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
1) บริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตาม
ระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2) บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ หรือเสนอวาระ
การประชุมเพิม่ เติมได้ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
3) บริษทั จะเพิม่ การอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
และลงมติแทนผูถ้ อื หุน้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
4) บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
2.2 นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการบริษทั จึงได้
กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั และประกาศให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั บริษทั ย่อย
ได้รบั ทราบและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน ดังนี้
1) ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบท
กาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ
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2)

3)

4)

5)

6)

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา
298 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ จัดทาและเปิ ดเผยรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่บริษทั
ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย ถึงแม้จะไม่มภี าระหน้าทีต่ ามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั กาหนดให้บุคคลดังกล่าว มี
หน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เสมือน
หนึ่งมีภาระหน้าทีต่ ามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ จาเป็นต้องรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษทั และบริษทั ย่อย ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ มี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัวโมงภายหลั
่
งจากที่
ข้อมูลภายในของบริษทั ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้
ผูอ้ ่นื ทราบจนกว่าจะได้มกี ารแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทาการฝา่ ฝืน
ระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น บริษทั ถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานของบริษทั โดยจะพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิก
จ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ ตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่ง
หรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้ หรือขายหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ หรือขาย หรือ
เสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่ หุน้ หรือหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี) ของบริษทั ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษทั ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษทั มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษทั
ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริษทั และมีหน้าทีใ่ นการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพื่อประโยชน์การดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั เท่านัน้ ทัง้ นี้หา้ มมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั หรือ อดีตกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง นาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของ
บริษทั ทีต่ นได้รบั ทราบจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บุคคลภายนอกรับทราบ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษทั อื่นทีต่ นเอง
เป็ น ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผล
เสียหายแก่บริษทั และคู่คา้ ของบริษทั ก็ตาม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษทั มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวทางการใช้ขอ้ มูลภายในของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด รวมถึงกฎเกณฑ์อ่นื ที่
เกีย่ วข้อง

5

2.3 นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติกาหนดนโยบาย และ ขัน้ ตอนการทารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคล
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็ นไปอย่างโปร่งใส และ เพือ่ เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยบริษทั จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคาสังหรื
่ อข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการระหว่างกัน ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ม่ี สี ว่ นได้
ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นในการทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การทารายการทีเ่ ป็ น
ข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ และการทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้า
โดยทัวไป
่ ให้มหี ลักการ ดังนี้
1) การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ได้รบั อนุมตั เิ ป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษทั ให้ฝา่ ยจัดการ
สามารถอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญู
ชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
2) การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บริษทั จะ
แต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี เพื่อให้
มันใจว่
่ าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั
จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริษทั

หมวดที่ 3 : กำรคำนึ งถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักและรับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากบริษทั ได้รบั การสนับสนุ นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ซึง่ สร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้บริษทั ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบั บริษทั
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บริษทั จึงได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยยึดถือหลักพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมและความเท่า
เทียมกัน ตามทีก่ าหนดไว้เป็ นนโยบายสาหรับเรื่องต่างๆ ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Business Code of Conduct) เพื่อให้ทุก
คนในบริษทั ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ

หมวดที่ 4 : กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษทั ทีต่ รงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด บริษทั จึงจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลใน website ของบริษทั สือ่ เผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ได้อย่างทัวถึ
่ ง และจะ
ทาการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บงั คับ
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุน
สถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็ นประจา รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลของ
องค์กร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสาคัญในการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจา โดยผ่านช่องทาง website ของบริษทั ข้อมูลทีอ่ ยู่บน
website จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน
ประจาปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร โครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้ บริษทั ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการ
ประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั โดยอยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในรายงานประจาปี ของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจาปีของ
บริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร
เพื่อประโยชน์ในการติดตามการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั บริษทั กาหนดให้การรายงาน
การมีสว่ นได้เสียฯ ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยกาหนดให้มกี ารทบทวนการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือของบุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้อง ปี ละ 1 ครัง้ โดยให้สง่ รายงานถึงเลขานุการบริษทั ภายใน 30 วันหลังจากสิน้ ปี บญ
ั ชีของบริษทั และให้เลขานุการ
บริษทั จัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้เสียนัน้ ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา
89/16 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ดาเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษทั อื่น หรือ Holding Company บริษทั จึงต้องกาหนดแนวทางในการ
กากับดูแลการบริหารจัดการบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั เข้าลงทุน โดยบริษทั จะส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการและผูบ้ ริหารทีส่ าคัญในบริษทั ย่อย อาทิเช่นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สาหรับบริษทั ร่วม บริษทั ได้สง่ ตัวแทนเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ร่วมตามสัดส่วนทีบ่ ริษทั ถือหุน้ เพื่อกากับ
ดูแลผลประโยชน์ของบริษทั เว้นแต่จะมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอืน่ หรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอ่นื ใดตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจะกาหนด
คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั การกากับดูแลกิจการให้
เป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดจานวน 9 ท่าน ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายอุตสาหกรรม
ทัง้ ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษทั ทัง้ หมด มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็ น
กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารจานวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหาร (กรรมการอิสระ) จานวน 4 ท่าน
ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทไ่ี ด้กาหนดให้บริษทั จดทะเบียน
ต้องมีจานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด เพื่อให้โครงสร้างการจัดการมีการ
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัตเิ ป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
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บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผล
ให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือ
ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณ
มูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
10. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
11. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีทแ่ี ต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ
แต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ และจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
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(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษทั มิได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอานาจ
หน้าทีแ่ บ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็ นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มผี ใู้ ดมีอานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มคี วามสัมพันธ์
ใด ๆ กับฝา่ ยบริหารของบริษทั และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเพียงการกาหนดนโยบาย และให้คาปรึกษา เท่านัน้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
ผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างน้อยดังนี้
1. เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ทางานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั
ขอบเขต บทบาท อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั
1. ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าทีก่ ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ของฝา่ ยจัดการ รวมทัง้
ให้คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินการธุรกิจของฝา่ ยจัดการ แต่ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานประจาของบริษทั
2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
2.1 ประธานกรรมการเป็ นผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีค่ วบคุมให้เป็ นไปตาม
ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
2.2 พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยหารือกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเป็ นผูเ้ รียก
ประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทันเวลาก่อนการประชุม
2.3 จัดสรรเวลาประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เพียงพอให้ฝา่ ยจัดการนาเสนอเรื่องและส่งเสริมให้คณะกรรมการทุกคน
อภิปรายประเด็นสาคัญแลกเปลีย่ นความเห็นอย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ
2.4 ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ และเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝา่ ยเท่ากัน
3. ประธานกรรมการเป็ นผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย ตลอดจนดูแลให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสาเร็จลุล่วง
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารกับกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และ
คณะกรรมการบริษทั กับฝา่ ยจัดการ
5. เป็ นแบบอย่างทีด่ ี สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน มีจริยธรรม ปฎิบตั ติ าม
หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ
ขอบเขต บทบาท อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดาเนินกิจการของบริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้มกี ารทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ ของบริษทั ทีเ่ สนอโดยฝา่ ย
บริหาร
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5. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษทั อย่างเหมาะสม
6. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝา่ ยบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ านวยการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจทีท่ าให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดทากับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
8. จัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
9. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทา
ขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง) เว้นแต่เป็ น การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
เรื่องใดทีก่ รรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการ ซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
กำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงิน และการปฏิบตั งิ าน ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั อยู่เสมอ จัดให้มกี ารกาหนดลาดับขัน้ ของอานาจอนุมตั ิ และความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริหารและพนักงานทีม่ กี ารตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กาหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นอิสระ ทาหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบทีว่ างไว้
รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั
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คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุดเพือ่ ช่วยในการบริหารงานของบริษทั ดังนี้
คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด จานวน 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทั ได้
กาหนดขอบเขต อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดงั นี้
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ และ
มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. พิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝา่ ยบริหาร และนาเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษทั
การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. พิจารณาอนุมตั กิ ารดาเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซือ้
ทรัพย์สนิ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการ
เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณ
ประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าทาสัญญาต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอานาจพิจารณาอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบประมาณทีร่ บั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั และเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
6. กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตัง้ แต่ระดับประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมตั อิ ตั รากาลังคนทีไ่ ม่อยู่ในงบประมาณประจาปี
7. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
8. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดกับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี านาจอนุมตั กิ ารดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย
เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
สาหรับขอบเขตอานาจอนุมตั วิ งเงิน คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั วิ งเงินใน
การดาเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพือ่ ความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ หมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ มี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี วาระ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีหน้าทีใ่ นการถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั อีกทัง้ ตรวจสอบเรื่องทีส่ าคัญซึง่ ได้รบั การมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อช่วยกากับดูแลกิจการของบริษทั ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องทีส่ าคัญซึง่ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ได้แก่
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดจานวน 4 ท่าน มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี วาระในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. ประเมินความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อยทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ าจมีต่อองค์กร ทัง้
ความเสีย่ งจากภายนอกและภายในองค์กร
2. กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษทั พร้อมทัง้ พัฒนาและ
ทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย
มอบหมายให้ ฝา่ ยบริหาร เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบตั ติ ่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
3. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่าง
สม่าเสมอ
4. รายงานความเสีย่ งและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด จานวน 5 ท่าน โดยใน
จานวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารง
ตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี วาระในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ พร้อมทัง้
กาหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง
ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณี
ทีม่ ตี าแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาในกรณีทม่ี ตี าแหน่ งว่างลง
เนื่องจากกรณีอ่นื ๆ รวมถึงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
4. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงิน ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และเทียบเคียงได้กบั บริษทั อื่นทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
5. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนาไปประเมินประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการใน
องค์รวม
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
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กำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร
ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ของบริษทั จะกระทาโดยผ่านการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ประสบการณ์ รวมถึง ความรูค้ วามสามารถให้เหมาะสมกับตาแหน่งต่างๆ ทีว่ ่างเว้นลง
โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมได้แล้ว จะนาเสนอรายชื่อ
บุคคลทีไ่ ด้รบั คัดเลือกดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
สาหรับตาแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ ซึง่ จาเป็ นต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รายกรรมการ
(รายบุคคล) โดยผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ และผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่า
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
2. นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ในการกากับดูแลกิจการ เนื่องจากบริษทั มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะ Holding บริษทั จึงได้กาหนดแนวทางกากับ
ดูแลเงินลงทุนของบริษทั ทัง้ ในลักษณะบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ไว้ในหมวดเพิม่ เติมของข้อบังคับบริษทั ซึง่ กาหนดให้
คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าทีก่ ากับดูแล
ข้อบังคับในหมวดดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษทั
สามารถกากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมถึงการติดตามดูแ ลให้บริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่วยงานของบริษทั เอง และเป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษทั รวมถึงกฎหมายบริษทั มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมายอื่น ทัง้ นี้ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว
ในกรณีทข่ี อ้ บังคับตามความในหมวดนี้ได้กาหนดให้การทารายการหรือการดาเนินการใดๆ ซึง่ มีนยั สาคัญหรือมี
ผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าทีด่ าเนินการให้มกี ารจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั เิ รื่องดังกล่าวก่อนทีบ่ ริษทั
ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือก่อนการทา
รายการหรือดาเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี้ให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนและ
วิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีจ่ ะขออนุมตั นิ นั ้ ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายบริษทั มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดย
อนุโลมด้วย (เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ข้อ 1. การทารายการหรือการดาเนินการใดๆ ของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการของบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี)
(1) เรื่องทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั
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(ก) การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีบ่ ริษทั เสนอ
ชื่อ หรือแต่งตัง้ มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วมในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทัวไปและด
่
าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วมได้ตามแต่ทก่ี รรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมจะเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม เว้นแต่เรื่องทีก่ าหนดไว้
(ข) ทัง้ นี้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อนัน้ ต้องเป็ นบุคคลทีม่ รี ายชื่ออยูใ่ นระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจ
ของกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั
(ค) การพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจาปี และเงินปนั ผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษทั ย่อย
(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มนี ยั สาคัญตามข้อ (2) (ฉ)
(จ) การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจาปี ของบริษทั ย่อย
รายการตัง้ แต่ขอ้ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) นี้เป็ นรายการทีถ่ อื ว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย ดังนัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการของบริษทั ก่อน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคานวณขนาดรายการทีบ่ ริษทั ย่อยจะเข้าทารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรือ เรื่อง การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ รายการดังต่อไปนี้คอื
(ฉ) กรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อย หรือรายการทีเ่ กีย่ วกับการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย
(ช) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี ่อผูท้ ก่ี ่อความเสียหายแก่บริษทั
ย่อย
(ซ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ฌ) การซือ้ หรือการรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ย่อย
(ญ) การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อย หรือการรวมกิจการของบริษทั ย่อยกับบุคคลอื่น
(ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้ กิจการหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี าระสาคัญ
(ฏ) การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน การให้สนิ เชื่อ การค้าประกัน การทานิตกิ รรมผูพ้ นั บริษทั ย่อยให้ตอ้ งรับภาระ
ทางการเงินเพิม่ ขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษทั ย่อย (ไม่รวมการกูย้ มื เงินสาหรับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องสาหรับกิจการ)
(ฐ) การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรายการทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่ อยอย่าง
มีนยั สาคัญ

16

(2) เรื่องทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(ก) กรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อย หรือรายการทีเ่ กีย่ วกับการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคานวณขนาดของรายการที่
บริษทั ย่อยจะเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วข้องคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั
(ข) การเพิม่ ทุนโดยการออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทัง้ การลดทุนจดทะเบียนซึง่ ไม่
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ อันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษทั ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่วา่ ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยนัน้ หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษทั ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยนัน้
(ค) การดาเนินการอื่นใดอันเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทัง้ ทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อย หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทัง้ ทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
(50) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยในการเข้าทารายการอื่นใด ทีม่ ใิ ช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
(ง) การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคานวณขนาดของกิจการบริษทั ย่อยทีจ่ ะเลิกนัน้
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(จ) รายการอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและรายการทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อยอย่า งมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคานวณขนาดรายการนัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั (โดยนา
หลักเกณฑ์การคานวณรายการตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยในเรื่องทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ย่อย หรือการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
ข้อ 2. กรรมการของบริษทั จะต้องดาเนินการให้บริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงกาหนดให้มมี าตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีเ่ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่าการดาเนินการต่างๆ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะเป็ นไปตาม
นโยบายของบริษทั ข้อบังคับในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษทั ย่อยและ/หรือ

17

บริษทั ร่วมเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรือรายการ
ทีม่ นี ยั สาคัญอื่นใดต่อบริษทั และดาเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
กำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ย่อยเรือ่ งกำรอนุมตั ิ วงเงิ น
ในการกากับดูแลบริษทั ย่อย เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน คณะกรรมการบริษทั จึงได้อนุมตั ริ ะเบียบ
อานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการของแต่ละบริษทั ใน “คู่มอื อานาจอนุมตั ดิ าเนินการ”
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