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การกากับดูแลกิจการ
3.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็ นแนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั ฯ โดยมี หลักกำรและแนวปฏิ บ ตั ิ ที่
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีสำหรั บบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรั พย์ฯ โดย
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ผถู ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ของตนเอง โดยสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐำนของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ กำรซื้ อขำยหรื อโอนหุ ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำร
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่ วมประชุ มเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอน
กรรมกำร แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อ
แก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะดำเนิ นกำรในเรื่ องต่ำงๆ เพื่อส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้
สิ ทธิ ของตนเอง ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสำรประกอบให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรำยเป็ น
กำรล่ วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน หรื อตำมระยะเวลำที่ กฎหมำย และประกำศต่ำงๆ กำหนด ซึ่ ง
หนังสื อเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลำ สถำนที่ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้น และวำระกำรประชุ ม โดยมี คำชี้ แจ้งและเหตุ ผลประกอบในแต่ละวำระ พร้ อมด้วย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ หนังสื อมอบฉันทะตำมที่กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด และ
รำยชื่อของกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให้เข้ำประชุมผูถ้ ือหุ ้นแทนได้ใน
กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ ขอ้ มูล
สำคัญเกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
2. ก่อนดำเนินกำรประชุมบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรออกเสี ยงลงคะแนน
และวิธีกำรนับคะแนนเสี ยงในที่ประชุม และเมื่อมีกำรให้ขอ้ มูลตำมระเบียบวำระกำรประชุม
แล้ว ประธำนที่ประชุ มจะจัดสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมให้ผูถ้ ื อหุ ้นมี โอกำสแสดงควำมคิ ดเห็ น
และสอบถำมบริ ษทั ฯ โดยมีกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้องร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบข้อ
ซักถำมและรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำส
ให้ผถู ้ ือหุ น้ สำมำรถส่ งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
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3.
4.

ในกรณี ที่วำระกำรประชุมมีหลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตั้งกรรมกำร บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรลง
มติเป็ นแต่ละรำยกำร
ภำยหลังกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จะจัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่ ง
จะระบุถึงขั้นตอนกำรลงคะแนน คำถำมคำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทั้งคะแนน
เสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมทั้งจะบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ ม
และกรรมกำรที่ลำประชุ ม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งรำยงำนสรุ ปผลกำรลงมติที่เว็ปไซต์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดี ยวกันกับวันประชุ มหรื ออย่ำงช้ำภำยในเวลำ 9.00 น. ของวันทำกำร
ถัดไป และจะจัดส่ งรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้แก่ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วัน และ
เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่ใช่
ผูบ้ ริ หำร รวมทั้งผูถ้ ือหุ น้ ชำวต่ำงชำติ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรในดังกล่ำว ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะจัดทำหนังสื อเชิ ญประชุ มเป็ นภำษำอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่ พร้ อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมภำษำไทย
2. บริ ษ ท
ั ฯ จะดำเนิ นกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตำมล ำดับระเบี ย บวำระที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ เชิ ญ
ประชุ ม และจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุ มที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระ
สำคัญที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
3. บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสำมำรถเสนอชื่ อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ได้ โดยส่ ง ข้อมู ล ของบุ ค คลที่ เสนอชื่ อพร้ อมหนัง สื อยินยอมให้แก่ ป ระธำนคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด
4. บริ ษทั ฯ จะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวำระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อนำมำคิดคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้น และบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนไว้เพื่อควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
5. บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ ยวกับบริ ษทั ฯ อย่ำงถู กต้อง ครบถ้วน
และทันเวลำ แก่ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำนเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็ป
ไซต์ของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ มีนโยบำยป้ องกันกรณี ที่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรื อผูถ้ ือในทำงมิชอบ
7. บริ ษทั ฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยในวำระใดๆ งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำร
ประชุมพิจำรณำในวำระนั้นๆ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้ำ พนักงำน คู่คำ้ ผูถ้ ือ
หุ น้ หรื อผูล้ งทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เช่น คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชี
อิ ส ระ เป็ นต้น โดยบริ ษัท ฯ จะปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย เหล่ ำ นี้ อย่ ำ งเป็ นธรรม โดยบริ ษัท ฯ เชื่ อ ว่ ำ
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยัง่ ยืน
1.

2.

ผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั ฯ มีหน้ำที่ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ของตนเอง โดยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ื อหุ ้น
ได้แก่ กำรซื้ อขำยหรื อโอนหุ ้น กำรมี ส่วนแบ่งในกำไรของกิ จกำร กำรได้รับข่ำวสำร
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่ วมประชุ มเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ กำร
ลดทุนหรื อเพิม่ ทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษทั ฯ มี หน้ำที่ ส่งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ข องตนเองในเรื่ องต่ำ งๆ ในกำรประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้น เช่น สิ ทธิ ในกำรเสนอชื่ อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และสิ ทธิ ใน
กำรแสดงควำมเห็นและสอบถำมคำถำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวำระกำรประชุม เป็ นต้น
1.3 บริ ษทั ฯ มีหน้ำที่งดเว้นกำรกระทำอันเป็ นกำรละเมิด หรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น เช่น
ไม่ส่งข้อมูลหรื อเอกสำรที่สำคัญก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น และกำรเพิม่ วำระที่สำคัญหรื อ
กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบล่วงหน้ำ เป็ นต้น
พนักงาน
2.1 บริ ษทั ฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรทำงำนของ
พนักงำนซึ่งบริ ษทั ฯ จะวัดผลกำรดำเนินงำนของพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมตำมหลักเกณฑ์
ที่บริ ษทั ฯ กำหนด
2.2 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำบุคลำกรของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมให้ควำมรู ้
แก่ พ นัก งำนและผูบ้ ริ หำร รวมทั้ง บริ ษ ทั ฯ ได้ส่ ง พนัก งำนและผูบ้ ริ หำรไปอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอกในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
2.3 บริ ษทั ฯ มีหน้ำที่ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้ถูกสุ ขลักษณะ เอื้อต่อกำรทำงำน
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และมีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงำน
2.4 บริ ษ ทั ฯ มี หน้ำ ที่ รัก ษำควำมเป็ นส่ ว นตัว ของพนัก งำน โดยบริ ษ ทั ฯ จะไม่ นำข้อ มู ล
ส่ ว นตัว ของพนั ก งำน เช่ น เงิ น เดื อ น ประวัติ ก ำรรั ก ษำพยำบำล ไปเปิ ดเผยต่ อ
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บุ คคลภำยนอก เว้นแต่บริ ษทั ฯ มี หน้ำที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ ำวตำมข้อบังคับ และ
กฎหมำย
3.

ลูกค้ า
3.1 บริ ษทั ฯ มีหน้ำที่สร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและควำมร่ วมมือกับลูกค้ำในระยะยำว โดยยึด
หลักกำรดำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
3.2 บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจสู งสุ ดแก่ลูกค้ำ โดยบริ ษทั ฯ จะ
ให้บริ กำรและสิ นค้ำที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ตำมข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้
กับลูกค้ำ รวมทั้งปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่ งครัด

4.

คู่ค้าและเจ้ าหนี้
4.1 บริ ษทั ฯ คำนึ งถึ งควำมเสมอภำค เป็ นธรรม และควำมซื่ อสัตย์ในกำรดำเนิ นงำนธุ รกิ จ
โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อตกลงที่กำหนดร่ วมกันอย่ำงเคร่ งครัด
4.2 บริ ษ ัท ฯ จะรั ก ษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยจะไม่ เ รี ย ก ไม่ รั บ หรื อ จ่ ำ ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรค้ำกับคู่คำ้

5.

คู่แข่ งทางการค้ า
5.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุนและส่ งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม
5.2 บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักกฎหมำย และยึดถื อกำรหลักปฏิ บตั ิที่ดี
ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ จะไม่ ท ำลำยชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทำงกำรค้ำ ด้ว ยกำรกล่ ำ วหำ ใส่ ร้ ำ ยโดย
ปรำศจำกมูลควำมจริ ง หรื อกำรกระทำอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมต่อกำรแข่งขัน

6.

หน่ วยงานราชการ
6.1 บริ ษทั ฯ มีหน้ำที่ปฏิ บตั ิตำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ
6.2 บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วำมส ำคัญ กับ ควำมโปร่ ง ใส และควำมซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ในกำรติ ด ต่ อท ำ
ธุ รกรรมกับ เจ้ำ หน้ำ ที่ และหน่ วยงำนรั ฐ โดยบริ ษ ทั ฯ มี นโยบำยที่ จะต่ อต้ำ นกำรให้
สิ นบนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวก หรื อผลประโยชน์ใดๆ
กับบริ ษทั ฯ
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7.

สิ่ งแวดล้ อม สั งคม และชุ มชน
7.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมรั บผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และอนุ รักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งส่ งเสริ มกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
7.2 บริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะดำเนิ นธุ รกิจโดยคำนึ งถึงคุณภำพชี วิตของสังคมและชุ มชม โดย
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด

นอกจำกนี้ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย สำมำรถสอบถำมข้อมู ล ของบริ ษ ทั ฯ หรื อร้ องเรี ย นในเรื่ องต่ ำ งๆ ผ่ำ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ โดยสำมำรถส่ งเรื่ องร้ องเรี ยนมำทำงไปรษณี ยม์ ำยัง ดร.ธรรศ อุดม
ธรรมภักดี กรรมกำรตรวจสอบ ตำมอีเมล dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com เบอร์ โทร 081-148-6455
และเบอร์โทรสำร 02-939-6190 ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่ องร้องเรี ยนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำรตรวจสอบ
จะดำเนินกำรสัง่ ตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทำงแก้ไข และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้รับข้อมูลที่มีควำมเท่ำเทียมกัน และมีควำมน่ำเชื่ อถือ โดยบริ ษทั ฯ จะปรับปรุ งข้อมูล
บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบำยที่ จ ะเปิ ดเผยสำรสนเทศที่ ส ำคัญ ต่ อ สำธำรณะชน เช่ น วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพันธกิ จ
ลักษณะกำรประกอบธุ รกิจ รำยชื่ อคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร งบกำรเงิ น รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิ น ปั จจัย
ควำมเสี่ ยงและนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมถึ งวิธีกำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ ยงต่ำงๆ กำรถื อหุ ้นทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ค่ำสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่น
ของผูส้ อบบัญชี และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ
แก่ผถู ้ ือหุ น้ นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และประชำชนทัว่ ไป
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำร
บริ หำรและคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อกำกับดู แลกิ จกำรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดใน
ระยะยำวของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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1.

โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำย ท ำหน้ำ ที่ พิ จ ำรณำในเรื่ อ งส ำคัญ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ กำรบริ ห ำรงำนของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง นี้
กรรมกำรทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในกำรออกเสี ยงลงคะแนน
ในวำระต่ำงๆ เพื่อกำกับดูแลให้กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภำพ และ
โปร่ งใส
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน และ
เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย
1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ มี หน้ำ ที่ พิ จำรณำและให้ค วำมเห็ น ชอบในเรื่ องส ำคัญเกี่ ย วกับ กำร
ด ำเนิ น งำน เช่ น วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ ำ หมำยทำงกำรเงิ น ควำมเสี่ ย ง แผนงำน และ
งบประมำณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ผำ่ ยจัดกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่กำหนด
ไว้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะใช้วิจำรณญำณ และควำม
รอบคอบในกำรตัด สิ น ใจ และปฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ ด้ว ยควำมรั บ ผิด ชอบ และควำมซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต เพื่ อ
ประโยชน์ในระยะยำวของบริ ษทั ฯ
3.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้วยตนเองประจำทุกปี เพื่อ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนในปี ที่ผำ่ นมำ และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำร
4.

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รับ
กำรอนุ ม ตั ิ จำกกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นสำมัญ ประจำปี (Annual General Meeting (AGM) ทุ ก ปี กรณี ที่
กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบเพิ่มมำกขึ้ น เช่ น กำรเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบร่ วมด้วย เป็ นต้น จะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้นด้วย ซึ่ งต้องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กำร
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กำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรได้กำหนดให้มีควำมเชื่ อมโยงกับผลงำนของบริ ษทั ฯ และกำรปฏิบตั ิงำน
ของผูบ้ ริ หำรแต่ละคนเป็ นประจำทุกปี
5.

การประชุ มคณะกรรมการ
กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้เน้นควำมสำคัญเรื่ องกำรติดตำมและกำรรับรองผลกำร
ดำเนินงำนรำยไตรมำส และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ หำรนำไป
พิจำรณำและดำเนิ นกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสี่ ยงใน
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ที่สำคัญ
กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทุกครั้งจะมีเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรเป็ นผูจ้ ดั ทำวำระต่ำงๆ
ของกำรประชุ มและดำเนินกำรจัดส่ งเอกสำรกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
7 วันก่อนกำรประชุ ม รวมถึ งกำรบันทึกกำรประชุ ม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็ นรำย
คณะอนุ กรรมกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำร
ส่ วนในภำพรวมนั้น บริ ษทั ฯ ได้มีกำรบันทึ กรำยงำนกำรประชุ ม และจัดส่ ง รำยงำนดังกล่ ำวให้ แก่
กรรมกำรบริ ษทั ฯ เป็ นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสมและมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุ มกรรมกำรที่
ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อย่ำงเป็ นระบบและพร้ อมให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
3.2 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
2. พิ จำรณำก ำหนดรำยละเอี ย ดและให้ค วำมเห็ นชอบวิสั ย ทัศ น์ ยุท ธศำสตร์ ก ำรดำเนิ นธุ ร กิ จ
นโยบำย เป้ ำ หมำย แนวทำง แผนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ฯ ตำมที่ ฝ่ำยจัดกำร จัดท ำและ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
3. ก ำกับ ดู แ ลกำรบริ ห ำรงำนและผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของฝ่ ำยจัด กำร หรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยให้ทำหน้ำที่ดงั กล่ำว เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนด
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนและ
งบประมำณของบริ ษทั ฯ
5. ดำเนิ นกำรให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มี ระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรสอบบัญชี ที่
น่ำเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม
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6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

สอบทำนกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง และติดตำมผลกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
พิจำรณำอนุ มตั ิกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรดำเนิ นกำรใดๆ ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
พิ จำรณำอนุ ม ตั ิ ก ำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษ ทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ
ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลมิให้เกิดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
พิจำรณำเรื่ องต่ำ งๆ โดยคำนึ งถึ งผลประโยชน์ข องผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ มของ
บริ ษทั ฯ อย่ำงเป็ นธรรม โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในสัญญำที่ทำกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ สำหรับรำยกำรที่ทำกับกรรมกำรหรื อบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิ
กำรทำรำยกำรนั้น
จัดให้มีนโยบำยเกี่ ยวกับกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
และทบทวนนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เชื่ อมัน่ ได้ว่ำบริ ษทั ฯ มี ควำม
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม
ขอควำมเห็นทำงวิชำชี พจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจที่
เหมำะสม
พิ จำรณำแต่ ง ตั้ง ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรและคณะกรรมกำรชุ ดย่อย เช่ น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ หำร เป็ นต้น และกำหนดขอบ อำนำจ และหน้ำที่ของประธำน
เจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ หำรและคณะกรรมกำรชุ ดย่อยดัง กล่ ำ วเพื่ อช่ วยดู แลระบบบริ หำรและระบบ
ควบคุมภำยในให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุ กำรบริ ษทั ฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
พิ จ ำรณำแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงขอบอ ำนำจ หน้ำ ที่ และควำมรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรได้ตำมที่เห็นสมควรและจำเป็ น
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ จะ
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของตนเองเป็ นประจ ำทุ กปี และพิ จ ำรณำหำแนวทำงเพิ่ ม
ประสิ ทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร

ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ นั้นจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรื อมอบอำนำจช่ วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบอำนำจ
จำกคณะกรรมกำร บริ ษทั ฯ สำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ใน
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ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน)
อำจมีส่วนได้เสี ย หรื ออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำอนุมตั ิไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษทั ฯ มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจำปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
2. สอบทำนให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ
และมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็ นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย หรื อเลิ กจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยในหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริ ษทั ฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ ยง กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมเพียงพอ
และมีประสิ ทธิภำพ
4. ตรวจสอบและสอบทำนให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษ ัท ฯ และเสนอค่ ำ ตอบแทนของบุ ค คลดัง กล่ ำ ว ประสำนงำนกับ ผู ส้ อบบัญ ชี เ กี่ ย วกับ
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต สำระสำคัญแนวทำง แผนงำน ปั ญหำที่พบ
ระหว่ำงกำรตรวจสอบและประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชี เห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุ ม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจำรณำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่ อำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำม
ถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลในกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทำรำยงำนผลกำรกำกับดู แลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. ติดตำมและประเมินผลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และเป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
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9.

ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรื อมีขอ้
สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ งมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
10. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ในกำรปฏิบตั ิงำนขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
อำนำจเชิ ญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่ วมประชุ ม
หรื อส่ งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจำเป็ น
ทั้ง นี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ มี อ ำนำจในกำรแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงนิ ย ำมและคุ ณ สมบัติ ข อง
กรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติและขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/
หรื อ บทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กำหนดและทบทวนนโยบำยกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และ เป้ ำหมำยทำงธุ รกิจรวมถึงสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อคณะทำงำนบริ หำร
ควำมเสี่ ยง เพื่อนำไปดำเนินกำร
4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรและให้ขอ้ คิดเห็นในควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิ ดขึ้น
รวมทั้งแนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรกำรควบคุมหรื อบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัด กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก ร ให้ แ ก่ ค ณะท ำงำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งให้ มี
ประสิ ทธิ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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5.

6.
7.

8.
9.

กำกับดู แลให้มีแผนจัดกำรควำมเสี่ ยง และระบบหรื อกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมกรอบกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯ มีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม
สนับสนุ นและพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในทุ กระดับทัว่ ทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่ องมือต่ำ งๆ
อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิ ภำพรวมถึงส่ งเสริ มวัฒนธรรมบริ หำรควำมเสี่ ยง
รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับทรำบ และในกรณี ที่มี
เรื่ องสำคัญ ซึ่ งอำจมี ผลกระทบต่ อบริ ษทั ฯ อย่ำงมี นัยสำคัญ ต้องรำยงำนต่ อคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็ วที่สุด
ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มอบหมำย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิ จ ำรณำองค์ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ ข องคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ โดยรวม และรำยบุ ค คล ที่
เหมำะสมกับขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้ำน กำรศึกษำ
ควำมรู ้ ควำมชำนำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ ควำมเป็ นอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด
2. พิจำรณำคุณสมบัติของผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดที่เหมำะสมกับกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อให้
บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำม
เชี่ยวชำญ และนำปั จจัยสภำพแวดล้อมทำงธุ รกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภำพและแนวโน้ม
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนภำวะกำรแข่งขันทำงธุ รกิจมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
3. ก ำหนดกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ใ นกำรสรรหำบุ ค คล ให้ส อดคล้องกับ โครงสร้ ำงและ
คุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และ 2. ทั้งนี้ โดยยึดมัน่ ในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4. กำกับดู แลให้บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรปฐมนิ เทศ และมอบเอกสำรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ให้แก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
5. จัดทำและทบทวนแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ
เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมเป็ นแผนต่อเนื องให้มีผูส้ ื บทอดงำนเพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ฯ
สำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
6. สนับสนุนให้บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อหุ ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่ อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ฯ
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7.
8.

9.

คัดเลือกกรรมกำรบริ ษทั ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ดย่อยเพื่อ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่ำงลง
ทบทวนและเสนอรู ปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยเชื่ อมโยงค่ำตอบแทนกับผลกำรดำเนิ นงำนโดยรวมของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศักยภำพ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ สำมัญประจำปี เพื่อขออนุมตั ิ
ประเมิ นผลกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนประจำปี และพิ จำรณำปรั บ อัตรำค่ ำ ตอบแทนที่ เหมำะสมให้แก่
ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. บริ หำรและดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งกำรบริ หำรและดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวต้องเป็ นไปตำมนโยบำย แนวทำงหรื อ
แผนกำรดำเนินงำนที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนด
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ กำรดำเนิ นธุ รกิจ นโยบำย เป้ ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิ จและกำรแข่ งขัน เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อนุมตั ิไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4. กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริ หำรองค์กร
5. มี อำนำจแต่ ง ตั้ง หรื อว่ำ จ้ำ งที่ ป รึ ก ษำที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรบริ หำรงำนของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
6. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มอบหมำย
ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนั้นจะต้องไม่ มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรื อมอบอำนำจช่ วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ ผูร้ ับมอบอำนำจ
จำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน)
อำจมี ส่วนได้เสี ย อำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ
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บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำอนุมตั ิไว้
คณะกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
คณะกรรมกำรที่เป็ นอิสระมีหน้ำที่ ดูแลไม่ให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษทั จด
ทะเบียนกับผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อกับบริ ษทั อื่นซึ่ งมีผบู ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่กลุ่มเดี ยวกัน
และเป็ นอิสระจำกผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั หรื อกลุ่มของผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิจำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริ ษทั ต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดที่มีอยูข่ องบริ ษทั และไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน
เลขานุการบริษัทฯ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. ดู แลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรเกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะต้องทรำบ
2. ปฏิ บ ตั ิ หน้ำ ที่ ใ นกำรดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ รั บ ผิดชอบในกำรจัดประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ฯ และกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ และดูแลประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว
3. จัดทำและเก็บเอกสำรดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมกำร
3.2 หนัง สื อ นัด ประชุ ม คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำร และรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั ฯ
3.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
5. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
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