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นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บทนา
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) อย่างต่อเนื่ อง โดยเล็งเห็ นว่าการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีไม่ เพีย งสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการ
ดาเนิ น กิจการของบริ ษทั ฯต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่คา้ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
แต่ยงั แสดงถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งถือเป็ น
หลักสาคัญที่จาเป็ นต่อการเติบโตทางธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว
ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ เพื่อการก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าในกลุ่มธุ รกิ จ ประเภท
เดียวกัน
จากความมุ่งมัน่ ดังกล่ าว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้จดั วางหลักเกณฑ์/แนวปฏิ บตั ิเพื่อให้ก รรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ มี แนวทางในการปฏิ บตั ิ งานด้วยมาตรฐานขั้นสู งอย่างทัว่ ถึ งเป็ น ลาย
ลัก ษณ์ อกั ษรภายใต้ “นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษ ทั บู รพา เทคนิ ค อล เอ็นจิ เนี ย ริ่ ง จากัด
(มหาชน)” ฉบับนี้
อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

( นายไรวินท์ เลขวรนันท์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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สารบัญ
หน้ า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมองค์ กร และวัฒนธรรมองค์ กร
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หลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 1 : สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 ก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ้น
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1.2 วันประชุ มผู้ถือหุ้น
1.3 หลังวันประชุ มผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
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2.1 การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุ ม
2.2 การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.3 การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
2.4 การมีส่วนได้ เสี ยของคณะกรรมการ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
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3.1 จรรยาบรรณว่าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ผู้ถือหุ้น
3.2 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
3.3 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั คู่ค้าคู่แข่ งทางการค้ า
และเจ้ าหนีท้ างการค้ า
3.4 จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
3.5 จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
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สารบัญ
หน้ า
หลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
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4.1 การเปิ ดเผยข้ อมูล
4.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
4.3 หน่ วยงานที่รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูล
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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5.1 คณะกรรมการบริษัท
5.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
5.3 ภาวะผู้นาและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
5.4 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
5.6 การพิจารณาค่ าตอบแทน
5.7 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ
5.8 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
5.9 การบริหารความเสี่ ยง
5.10 การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.12 แผนการสื บทอดงาน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร
" บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สู่ การขยายธุ รกิจ พัฒนาองค์กร เพิม่ คุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนร่ วมอย่าง
สู งสุ ด"

Vision
วิสัยทัศน์

" บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการภายใต้พนั ธกิจต่างๆ ดังนี้"
1. เพิ่มช่องทางการดาเนิ นงาน กลุ่มธุ รกิจหลักของบริ ษทั ทั้งธุ รกิจบริ การบริ หาร
จัดการ ธุ รกิจบริ การงาน วิศวกรรมและธุ รกิจพลังงานทดแทนและมุ่งเน้น
ขยายกลุ่มธุ รกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง
2. บริ หารงานโดยใช้ทรัพยากรและต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตลอดจน
การเพิม่ และขยายแหล่งเงินทุนในการจัดการธุ รกิจหลัก และเพื่อการขยาย
ธุ รกิจใหม่

Mission
พันธกิจ

3. ให้บริ การโดยเน้นคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจสู งสุ ดในการให้บริ การ
แก่ลูกค้า
4. พัฒนาองค์กรและบุคลากร ด้วยระบบการบริ หารจัดการภายในให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด โดยควบคุมกระบวนการทางาน ด้วย
ตัวชี้วดั ผลงาน และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
5. ประกอบธุ รกิจภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั ฯ มีการสร้างรากฐานขององค์กรด้วยค่านิยมองค์กร ซึ่งทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
ความโดดเด่น และแตกต่างจากผูอ้ ื่น โดยบริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจในการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพร่ วมกัน รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้
หลักจรรยาบรรณ กฎหมาย การสนับสนุนสิ ทธิมนุษยชนสากล และการอนุรักษ์
ปกป้ องสิ่ งแวดล้อม อันจะนาประโยชน์มาสู่ ชุมชน ภายใต้ ชื่อ : “ EASTERN ”

ETHICAL

ACCOMPLISHMENT

E
A
S
T

SOCIAL RESPONSIBILITY

TEAMWORK

ENERGETIC

RESPECT

NEUTRAL

Core Value
ค่ านิยม
องค์ กร

: มีคุณธรรม จริ ยธรรม

: บรรลุผลสาเร็จร่ วมกัน

: ดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่ ต่อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม

: การทางานเป็ นทีม

E
T
N

: ความกระตือรื อร้ นในการทางาน

: เคารพสิ ทธิมนุษยชน

: มีความเป็ นกลางและความเสมอภาค
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ETHICAL : มีคุณธรรม จริ ยธรรม
บริ ษทั ฯยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรม ด้วยการดารงตนอย่างเหมาะสม และประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด ทั้งทางกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ACCOMPLISHMENT : บรรลุผลสาเร็จร่ วมกัน
บริ ษทั ฯเชื่อมัน่ ในคุณค่าของความสาเร็ จจากการมีส่วนร่ วมของทุกคนทุกฝ่ าย เราจึงมุ่งมัน่
ก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความสาเร็ จเพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจร่ วมกัน ทั้งในส่วนของ
องค์กรและบุคลากร

SOCIAL RESPONSIBILITY : ดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่ ต่อสั งคม ชุ มชน และ
สิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมตลอดจนส่ งเสริ มคุ ณภาพ
ชีวติ ที่ดีท้ งั ภายใน และภายนอก องค์กร เพื่อประโยชน์สุขร่ วมกันในสังคม

TEAMWORK : การทางานเป็ นทีม
บริ ษทั ฯมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานเป็ นที มในกลุ่มพนักงานทุกภาคส่ วนเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพ
และความเป็ นเลิศ ในทุกส่วนขององค์กร

ENERGETIC : ความกระตือรื อร้ นในการทางาน
บริ ษทั ฯ กระตือรื อร้นในการให้บริ การที่มีคุณภาพ ด้วยความรวดเร็ ว เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า

RESPECT : เคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นเรื่ องการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและความเสมอภาคในการทางานอย่างแท้จริ ง
โดยคานึงถึง ความสามารถใน การปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งสาคัญ

NEUTRAL : มีความเป็ นกลางและความเสมอภาค
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าเราสามารถเจริ ญเติบโตไปพร้อมกับการดูแลผูม้ ีส่วนร่ วมทั้งหมดอย่างเป็ น
กลางและให้ความเสมอภาคระหว่างกันอันได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่คา้ และ
สังคมไทยโดยรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์ระหว่าง ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน
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บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ามิตรภาพนั้นสามารถสร้างได้ดว้ ยใจ หล่อเลี้ยงด้วยรอยยิม้ เราจึง
มุ่งเน้นบรรยากาศ การทางาน ที่ทุกคนยิม้ แย้มแจ่มใส สุ ภาพอ่อนโยน จริ งใจ
คานึงถึงใจเขาใจเรา และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยบริ ษทั ฯสนับสนุนการทางาน
ภายใต้สโลแกน :
รักบริษัทฯ

เสมือนบ้ านของตนเอง

รักผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ บังคับบัญชา

เสมือนคนในครอบครัว

รักเพื่อนร่ วมงาน

เสมือนรักตัวเอง

วัฒนธรรม
องค์ กร
Organizational

Culture

“รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์ กร”
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หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ว่าจะไม่กระทาการใดๆที่จะเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริ ษทั ฯจะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้น ได้ใช้สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสานักงานเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ประสานงานดูแล และส่ งเสริ ม
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดย
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ื อหุ ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ.
มหาชน โดยบริ ษทั ฯได้ดาเนินการดังนี้
1.1 ก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ้น
1.1.1 บริ ษทั ฯนาเสนอข้อมูลที่สาคัญรวมไปถึงข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อาทิเช่ น รายงานงบการเงิ นประจาไตรมาสและประจาปี แบบ
แสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ งมีขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุ ม กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ใน การประชุ ม และ
ขั้นตอนการออกเสี ยงอย่างครบถ้วนซึ่ งเป็ นข้อมูลเดียวกับที่จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นในรู ปแบบเอกสาร
โดยเฉพาะหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้เผยแพร่ ก่อนวันประชุ มล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลวาระการประชุ มได้อย่างสะดวก
และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบ การประชุ มล่วงหน้า อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลใน
รู ปเอกสารจริ งจากบริ ษทั ฯ
1.1.2 บริ ษทั ฯจะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุ มที่เกี่ ยวข้อง
อย่างครบถ้วนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด โดยระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
1.2 วันประชุ มผู้ถือหุ้น
1.2.1 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุ ม
จะชี้ แจงหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุ มตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น
การเปิ ดประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิ ทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้ง
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คาถามต่อที่ประชุ มตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
1.2.2 บริ ษ ทั ฯ ได้ก าหนดให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หาร เข้า ร่ วม
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า นมี สิ ทธิ เ ท่ า เที ย มกัน ในการซั ก ถาม ประธานและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
1.2.3 บริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเป็ น
การเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่ได้เข้าประชุม
1.2.4 หากผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะ
รู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอกรรมการอิ ส ระ
อย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
1.3 หลังการประชุ มผู้ถือหุ้น
1.3.1 บริ ษทั ฯจัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุ มเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯจะนาส่ งรายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14
วันนับแต่วนั ที่มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และเผยแพร่ รายงานการประชุ มดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ
1.3.2 บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ (AGM Checklist)
ซึ่ งจัดทาโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
1.3.3 บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรื อสอบถามได้โดยตรงผ่านช่ องทาง
ของสานักงานเลขานุการบริ ษทั ตามช่องทางการติดต่อ ข้อ(4.3)หน่วยงานที่รับผิดชอบใน การ
เปิ ดเผยข้อมูล
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดู แลผูถ้ ื อหุ ้นให้ได้รับการปฏิ บตั ิและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็ นธรรมทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นคนไทย ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ และผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นใน
การใช้สิทธิ เรื่ องต่างๆที่ผถู ้ ือหุ ้นสมควรได้รับ โดยคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิต่อ
ผูถ้ ือหุ น้ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ้น
2.1.1 บริ ษัท ฯ ได้ แ จ้ง ก าหนดการประชุ ม พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และความเห็ น ของ
คณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทาง เว๊บ
ไซต์ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายได้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมตามที่กฎหมาย กาหนด
2.1.2 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดส่ งเอกสารหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
คะแนนเสี ย ง เท่ า กับ หนึ่ ง หุ ้น ต่ อ หนึ่ ง เสี ย ง) ความเห็ น ของคณะกรรมการ รวมทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุ มในแต่ละวาระ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นล่ วงหน้าตามหลักเกณฑ์ และข้อกาหนดของ
พรบ.หลักทรัพย์ และ พรบ.มหาชน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมีเวลาเพียงพอ ในการพิจารณาศึกษาข้อมูล
สาหรับการเข้าร่ วมประชุมและการลงมติ
2.1.3 หนังสื อเชิ ญประชุ มข้างต้นดังกล่ าวจะเผยแพร่ ผ่านทางเว๊บไซต์บริ ษทั ฯ ก่ อนวันนัดประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าตามที่ พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ.มหาชน กาหนด
2.1.4 ในกรณี ที่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองได้ บริ ษ ัท ฯอ านวยความสะดวก
โดยการจัดส่ ง หนัง สื อมอบฉันทะให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถระบุ ค ะแนนเสี ย ง
เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย งในแต่ ล ะวาระได้ พร้ อ มทั้ง แนบเอกสารหลัก ฐาน
ตลอดจนคาแนะนาวิธีการมอบฉันทะที่ ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถจัดเตรี ยมได้อย่าง
ถูกต้องและไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่ วมประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ
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2.2 การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.2.1 บริ ษ ัท ฯได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ คคล ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และการส่ งคาถามล่วงหน้า ก่อน
วันประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นตาม หลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ก าหนด โดยผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มี
คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ ส ามารถแจ้ง เรื่ อ งอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการถึ ง ส านัก งาน
เลขานุ การ และจัดส่ งต้นฉบับเอกสารพร้ อมทั้งหลักฐานต่างๆถึงสานักงานเลขานุ การบริ ษทั
ตามช่องทางการติดต่อ ข้อ (4.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูล
2.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยเรี ยงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเรี ยน
เชิญประชุมและไม่มีการเพิม่ วาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อ
ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
2.2.3 กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูด้ ู แลผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยสามารถ แสดง
ความคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อแจ้งข้อร้ องเรี ย นไปยังกรรมการอิ ส ระผ่า นทาง ส านัก งาน
เลขานุการบริ ษทั ตามช่องทางการติดต่อข้อ (4.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเปิ ดเผยข้อมูล
โดยกรรมการอิ ส ระจะเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาด าเนิ น การให้เ หมาะสม ในแต่ ล ะเรื่ อ ง หากเป็ นข้อ
ร้องเรี ยนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริ งและดาเนิ นการ หาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หาก
เป็ นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะทาการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่ ง
หากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่มีผลต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อ
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุม ผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
2.2.4 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง ทั้งนี้
เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ คะแนน
เสี ยงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ในรายงาน
การประชุม
2.3 การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
2.3.1 บริ ษทั ฯได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ การ
ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือ
จริ ย ธรรมธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ ใ ห้กรรมการบริ หาร และ
พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯรั บทราบและปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่ งครั ด ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันกรณี ที่
กรรมการและผูบ้ ริ หารทาการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายในหรื อการทารายการ
บริ ษทั บูรพา เทคนิ คอล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
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เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนซื้ อขายสิ นทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์และส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) บริ ษทั ฯกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงาน การถือครองหลักทรัพย์
ตามกฎหมาย โดยจัดส่ งให้แก่เลขานุการบริ ษทั ผ่านช่องทางการติดต่อที่กาหนดไว้ใน ข้อ (4.3)
หน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมู ล เพื่ อเก็ บ รั ก ษา และจัดท ารายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริ หารให้ที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกครั้งที่มี
การประชุม รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
2.4 การมีส่วนได้ เสี ยของคณะกรรมการ
2.4.1 บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะที่ อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ความเห็ นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่ วมในการประชุ มพิจารณาวาระ
นั้น
2.4.2 บริ ษ ทั ฯ เปิ ดเผยข้อมู ล รายการระหว่างกัน ซึ่ ง ได้ก ระท าอย่างยุติธ รรมตามราคาตลาด และ
เป็ นไป ตามปกติ ธุรกิ จการค้า โดยกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิ จารณา และ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (ก.ล.ต.) และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (Role of Stakeholders)
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญและคานึ งถึ งสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในทุ กกลุ่ มตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กากับดูแลให้มีระเบียบการบริ หารจัดการที่เชื่ อมัน่ ได้วา่ ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยจะได้รับการคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอภาคอย่างเคร่ งครัดทั้งผูถ้ ื อหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้
คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ม
ต่างๆของบริ ษทั ฯดังนี้
3.1 จรรยาบรรณว่าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโต
ของบริ ษทั ฯอย่างยัง่ ยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจะดาเนินการอย่างโปร่ งใส มี
ระบบบัญชี ที่เชื่ อถื อได้และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยัง ได้
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเปิ ดเผยอยูใ่ นคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ (Code of Conduct)
และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดทัว่ ทั้งองค์กร
3.2 จรรยาบรรณว่าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าที่ จะได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน ดังนั้นเพื่อให้บริ ษทั
มีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับลูกค้าซึ่ งเปิ ดเผย ไว้
ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดทัว่ ทั้งองค์กร
3.3 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั คู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนีท้ างการค้ า
บริ ษทั ฯ คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่ อสัตย์ในการดาเนินธุ รกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน กับคู่
ค้า คู่แข่ง ทางการค้า และเจ้าหนี้ ทางการค้า โดยบริ ษทั ฯ พึงปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย กติกาและหลักเกณฑ์
ต่างๆอย่างเคร่ งครั ดและมี จรรยาบรรณที่ ดีใ นการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่ อให้สอดคล้องกับ นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนี้ทางการค้ า ที่กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
เปิ ดเผยไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดทัว่ ทั้งองค์กร
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3.4 จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ถื อว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหนึ่ งสู่ ความสาเร็ จ จึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนา เสริ มสร้ างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทางานที่ดี ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน และเพิ่มมูลค่า แก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสม กรรมการบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับพนักงาน ซึ่ ง
เปิ ดเผยในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดทัว่ ทั้งองค์กร
3.5 จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักและห่ วงใยถึ งความปลอดภัยของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุ ณภาพชี วิตของประชาชน
รวมถึ ง ให้ค วามส าคัญในเรื่ องการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และส่ ง เสริ ม การใช้พ ลัง งานอย่า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุ นกิ จกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับคุ ณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมี ส่ วน
ร่ วมพัฒนาชุ มชนหรื อสั งคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งเปิ ดเผยไว้ในคู่มือ จริ ยธรรม
ธุ รกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้เปิ ดเผยแนวปฏิบตั ิในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อรายงาน
ความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ประจาปี เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบตั ิอย่าง เคร่ งครัด
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หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล คุ ณภาพของข้อมูล และ การ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสม่าเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ของบริ ษทั ฯเกิดความมัน่ ใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกาหนด
กฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
4.1 การเปิ ดเผยข้ อมูล
- บริ ษทั ฯได้กากับดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนเป็ นจริ งตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้ดาเนินการตามเกณฑ์ของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- บริ ษทั ฯ กาหนดให้ กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) เปิ ดเผย ข้อมูลโดยการจัดทารายงานต่างๆอย่างครบถ้วน เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีส่วนได้เสี ย ใดๆ
ในเรื่ องที่ ตดั สิ นใจ อาทิ เช่ น รายงานการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุ คคลที่มี ความ
เกี่ ย วข้องรายงานการถื อหลักทรั พ ย์ และการรั บทราบภาระหน้าที่ การรายงาน การถื อหลัก ทรัพย์
รายงานการตรวจสอบ การควบคุ มภายใน และการบริ หารความเสี่ ย ง กฎบัตรของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องการรับรองความเป็ นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการ เฉพาะ
เรื่ อง และรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิ ดเผยข้อมู ลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น และสาธารณชนทัว่ ไปได้รับทราบ ข่าวสารของ
บริ ษทั ฯได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สาคัญ ข่าวการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โครงการเพื่อสังคม ชุ มชน และ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
4.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
- บริ ษัท ฯ เผยแพร่ ข ้อ มู ล ผ่ า นทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งมี ก าร
ปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
- บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความสาคัญต่อพนักงาน
ในบริ ษทั ฯ ผ่านระบบสื่ อสารภายในองค์กรรู ปแบบต่างๆ อาทิเช่น อีเมล์ อินทราเน็ต เป็ นต้น เพื่อให้
พนักงานได้รับทราบถึงกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย ข่าวสารภายในองค์กรเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
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ดาเนิ นงานภายใต้แนวปฏิ บ ตั ิ ข องการใช้ข้อมู ล ภายใน และการรั ก ษาข้อมู ล อันเป็ นความลับ ตาม
จรรยาบรรณธุ รกิ จ (Code of Conduct) โดยหน่ วยงานและพนักงานที่รับผิดชอบรับทราบถึง หน้าที่
ของผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูล และปฏิบตั ิตามด้วยความซื่อตรง
4.3 หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญอย่างสู งต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุ น โดยมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบซื่ อสัตย์สุจริ ตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์และผูม้ ีส่วนร่ วม เพื่อให้ได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีสานักงานนักลงทุน
สั ม พันธ์ เพื่ อเป็ นศู นย์ก ลางในการดาเนิ นกิ จกรรมนัก ลงทุ นสั ม พันธ์ ใ นเชิ ง รุ ก เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้
ช่องทางในการสื่ อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อม
ทั้งเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนได้ซกั ถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ การจัดให้
ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมสถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เพื่อเสริ มสร้ า งความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั สาหรั บผูท้ ี่ สนใจหรื อนัก ลงทุ น
สามารถสอบถามข้อมูลมายังสานักงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง
ทางอีเมล์
: ir@ eastern-groups.com
ทางโทรศัพท์ : 02 158 2000 กด 3 โทรสาร 02 158 6148
ทางไปรษณี ย ์ :
ส านัก งานนัก ลงทุ นสัม พันธ์ บริ ษ ทั บู รพา เทคนิ ค อล เอ็นจิ เนี ย ริ่ ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ซอยโยธิ นพัฒนา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ทาง Website : http://investor-th.eastern-groups.com/
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการกากับดู แลกิจการที่ดี ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ใน
สาขาต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผูน้ า มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ การแสดง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจึงเป็ นหลักสาคัญของ การกากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิ หน้าที่ดว้ ยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ อยู่บนพื้นฐาน
ของกฎหมาย ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริ ษทั มติที่ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นและหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ไม่กระทาการใดๆที่เป็ นที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้และนักลงทุนเกิดความมัน่ ใจ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถ และเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดาเนิ นงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิ น การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดู แลกิจการ ตรวจสอบและ
ประเมินผล การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้อย่างอิสระ
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (Board of Director) ประกอบด้วยประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบ ที่สาคัญ
ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริ ษทั โดย
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน แบ่งเป็ น กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่า
5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 5 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-Executive Director) เพื่อ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารกับกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
(Executive Director) ในจานวนนี้ มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็ น
กรรมการที่เป็ นอิสระ
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ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
-

คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors) ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาต่างๆที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะความเป็ นผูน้ า โดยมีคุณสมบัติที่สาคัญดังนี้
-

-

-

กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ต้องมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
กรรมการบริ ษทั ฯต้องมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิหน้ากรรมการและสามารถอุทิศเวลา ในการ
ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ก รรมการของบริ ษทั ได้อย่า งเต็ม ที่ ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้น โดย
สม่าเสมอและตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื้ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ตลอดจนแนวทางการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance) และจริ ย ธรรมธุ รกิ จ
(Code of Conduct)

5.1.3 วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษทั
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กล่ าวคื อในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่ง จานวน 1 ใน 3 หรื อจานวนใกล้ที่สุดกับ
จานวน 1 ใน 3 ของ จานวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งได้
5.1.4 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆเพื่ อ ช่ ว ยพิ จ ารณากลั่น กรองการ
ดาเนิ นงานที่สาคัญอย่างรอบคอบและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้
การดาเนิ นงานโดยรวมของบริ ษทั ฯบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และสอดคล้องกับหลักการกากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี (Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้อนุ มตั ิ ก ฎบัต รของ
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คณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคณะ โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนดังนี้
-

-

-

-

-

-

-

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติ
ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และกากับควบคุมดูแล
ฝ่ ายจัด การให้ เ ป็ นไปตามนโยบายและแผนงานที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสู งสุ ดทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมัง่ คัง่ สู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดาเนินธุ รกิจ ทั้งนี้จะต้อง
กาหนดตัวชี้ วดั ที่ชดั เจนเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาความเป็ นไปได้และ
ความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่าง
สม่าเสมอ
พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ สาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ พร้ อมทั้งกากับดู แลให้มีการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด เกี่ ยวกับขั้นตอน
การดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
กาหนดอานาจอนุมตั ิในการทาธุ รกรรม และการดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั
ให้กบั คณะบุคคลหรื อบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้
มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการประมวลผลข้อมูล รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่
เชื่ อถื อได้ รวมทั้งดู แลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุ มภายใน
ตลอดจนจัดให้มีบุคคล หรื อหน่ วยงานที่มีอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการ
ตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆอย่างสม่าเสมอ
กาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายบริ หารเป็ นผู ้
ปฏิบตั ิตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา อีกทั้งจัดให้มี การทบทวน
หรื อประเมินประสิ ทธิ ภาพของการจัดการความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการที่ผดิ ปกติต่างๆ
แต่งตั้งบุคคลใดๆเพื่อทาหน้าที่ดูแล ติดตาม และควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่
เป็ นสาระสาคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว หรื อมอบอานาจให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
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-

-

-

คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอานาจนั้นๆได้
เว้นแต่เรื่ องต่อไปนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อน ทั้งนี้กาหนดให้
รายการที่กรรมการ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ให้กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้น ไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
นอกจากนั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การรับซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การออกหุ น้ ใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริ ษทั ฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการลดจานวนหุ น้ หรื อลดมูลค่าหุ น้
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ น้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั ฯ
เรื่ องอื่นใดตามที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น

5.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่ องตามความจาเป็ น โดยผ่านการพิจารณา
สรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นผูด้ าเนิ นการในด้านต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย
และฝ่ ายบริ หาร โดยกาหนดระดับอนุ มตั ิทางการเงินอย่างชัดเจน และมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
5.2.1.1

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ กรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมี คุณสมบัติตามที่ กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กาหนด

โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ เพิม่ เติมดังนี้
-

-

-

-

5.2.1.2
-

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะบริ ษทั
จดทะเบียนที่มีหน้าที่ในลักษณะเดี ยวกันกับที่ กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ตอ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการ
ตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ แต่ไม่ใช่
การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และ
เปิ ดเผยข้อมู ล อย่างเพีย งพอ โดยการประสานงานกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกและ
ผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ นตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด
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-

-

-

-

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้ง การบริ หารความเสี่ ย งที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผลตามกรอบการควบคุมภายในที่ได้รับ การยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารมีหน้าที่ที่จะต้อง
รายงานหรื อนาเสนอข้อมู ล และเอกสารที่ เกี่ ย วข้องต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สนับ สนุ น การปฏิ บ ตั ิ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบให้บ รรลุ ต ามหน้าที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เช่ น รายการที่ เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต มีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบ
การควบคุ ม ภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อ ข้อ ก าหนดว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการ
บริ ษ ัท เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่ งอาจรายงานว่ามี รายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.2.2 คณะกรรมการบริหาร
5.2.2.1
-

-

-

-

5.2.2.2
-

-

-

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในธุ รกิจอย่างน้อยจานวน 3 ท่าน
แต่ไม่เกิน 7 ท่านและแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการบริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารดารงตาแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็ นกรรมการบริ ษทั โดย
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก และในกรณี กรรมการเข้าแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ก่ อนครบวาระกรรมการที่ เข้าแทนนั้นมี วาระการดารงตาแหน่ งเท่ากับรอบระยะเวลา
การเป็ นกรรมการบริ ษทั ของตน
เหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย พ้นหรื อออกจากตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
เมื่อกรรมการบริ หารครบวาระ หรื อมีเหตุใดที่ไม่สามารถดารงตาแหน่งได้จนครบวาระ
ซึ่ งมี ผ ลให้ จ านวนกรรมการไม่ ค รบตามองค์ ป ระกอบคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษ ัท จะแต่ ง ตั้ง ใหม่ เ พื่ อ ทดแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งลงภายใน 3 เดื อ น
นับตั้งแต่วนั ที่จานวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบริ หาร เพื่อสนับสนุน
การปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่กรรมการบริ หารจะมอบหมายเป็ น
อย่างอื่น
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริ หารงาน แผนธุ รกิจและ
งบประมาณ ประจ าปี ของบริ ษ ัท ต่ อ คณะกรรมการทบทวนกลยุท ธ์ แ ละโครงสร้ า ง
องค์กรเพื่อพิจารณาต่อไป
บริ หารธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
กากับและติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่ม
และรายงาน ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นให้แก่ กรรมการบริ ษทั รั บทราบ
เป็ นประจาทุกเดือน
แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุ รกิจใหม่
พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ฯ
พิจารณาสอบทานและอนุมตั ิรายการเกี่ยวกับ การลงทุนและจาหน่ายทรัพย์สิน
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-

-

การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบริ หารงานทัว่ ไป และรายการอื่นใดเกี่ยวกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ภายในขอบเขตอานาจที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ หารมอบอานาจช่วงให้ผบู ้ ริ หาร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจใน
การดาเนินการในเรื่ องต่างๆตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควรได้รับ การ
อนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารหรื อการมอบอานาจช่วงต้องไม่เป็ นการ อนุมตั ิ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อ รายการที่
คณะกรรมการบริ หารมี ส่ ว นได้ เ สี ย ตามที่ ก าหนดในข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ การอนุ มตั ิรายการใดๆต้องเป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนด
ว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรื อคาแนะนาตามความ
จาเป็ น
ดาเนินการอื่นใด หรื อตามอานาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายหน้าที่ให้เป็ นคราวๆ
มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯมาให้ความเห็น เข้าร่ วม
ประชุม หรื อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
5.2.3.1
-

-

-

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
อย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ พ ้น ต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ
การแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อีกได้
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก
ถึ งคราวออกตามวาระ อันได้แก่ การพ้นสภาพเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯหรื อการลาออก
หรื อการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุ ดดังกล่าวมีจานวน
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ครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้กาหนดไว้ในกฎบัตร โดยบุคคลที่เข้าเป็ น กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนอยู่ใ นต าแหน่ ง ได้เ พี ย งเท่ า วาระที่ ย งั เหลื อ อยู่ ของ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนที่เข้ามาแทน
5.2.3.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
- กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
และกาหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอ
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั
ที่ครบวาระและ/หรื อมีตาแหน่งว่างลงและ/หรื อแต่งตั้งเพิ่ม
- ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่กรรมการบริ ษทั มอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบและเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ
- จัดทาหลักเกณฑ์ นโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุ ดย่อย เพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั และ/หรื อเสนอขออนุ ม ัติ ต่ อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
- กาหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ
- พิจารณากลัน่ กรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริ ษทั
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาชี้แจงตอบคาถามเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามข้อกาหนด ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
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-

ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมาย โดยฝ่ ายบริ หารและหน่ วยงานต่างๆจะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูล และ
เอกสารที่เกี่ ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ สนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุ ตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

5.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
5.2.4.1
-

-

5.2.4.2
-

-

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน
และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
บริ หารความเสี่ ย งที่ พ น้ ตาแหน่ ง ตามวาระ อาจได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ อีกได้
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระข้อ (2.2) ได้แก่ การพ้นสภาพเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อการลาออก หรื อการ
ถู ก ถอดถอนให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ แต่ ง ตั้ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น เป็ น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีจานวนครบ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ ก าหนดไว้ใ นกฎบั ต ร โดยก าหนดบุ ค คลที่ เ ข้ า เป็ น
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งแทนอยู่ใ นต าแหน่ ง ได้เ พี ย งเท่ า วาระที่ ย งั เหลื อ อยู่ของ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนที่เข้ามาแทน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
พิจารณานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้ครอบคลุมความเสี่ ยงด้านตลาด
(Market Risk) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ (Operation Risk) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ
อาทิเช่น ความเสี่ ยง ในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็ นต้น
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
พิจารณาและทบทวนการกาหนดเพดานความเสี่ ยง (Risk Limits) และมาตรการ
ในการด าเนิ น การกรณี ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามเพดานความเสี่ ยงที่ ก าหนด (Corrective
Measures)
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-

-

5.3

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯมีระบบการควบคุ มภายในที่
เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้
อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญอย่าง
สม่าเสมอ
ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูต้ รวจสอบความเสี่ ยง และ/
หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูล และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ภาวะผู้นาและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
-

-

-

-

คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกากับดูแล
ให้ฝ่ายบริ หาร จัดการดาเนิ นการตามนโยบาย และมี ความเป็ นอิ ส ระในการตัดสิ นใจ เพื่ อ
ประโยชน์แก่การดาเนินงานของบริ ษทั ฯและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถควบคุมการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ฯจึงได้จดั ให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การออกจากกันอย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุ รกิจอื่น อย่างเพียง
พอที่จะสามารถแสดงความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง และเข้า
ร่ วมประชุ มโดยสม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดทารายงานรับรองความเป็ นอิสระของตน เมื่อได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ง มี คุ ณ สมบัติ อื่ น ๆตามที่ บริ ษ ทั ฯ
กาหนดเพื่อสามารถดู แลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและดูแล ไม่ให้
เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษทั ฯกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งมี ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่กลุ่ ม เดี ยวกัน นอกจากนี้ ยงั ต้องสามารถให้ ความ
คิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็ นอิสระ
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5.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯได้กาหนดนิ ยามของกรรมการบริ ษทั ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง “กรรมการอิสระ” ซึ่ งกาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการ
อิสระ” ของบริ ษทั ฯหมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือน
ประจาหรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
ลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุ ม ของผูข้ ออนุ ญาต เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่ กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อ ที่ปรึ กษาของ
ส่ วนราชการ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิ ส ระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุ ม ของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จกับผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของ ผูข้ ออนุ ญาต เว้นแต่จะ ได้พน้ จากการ มีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ อนุ ญาตต่อสานักงานความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจ
ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการ ทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จการ การเช่า
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ บริ การ หรื อการให้หรื อรับความ ช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับ หรื อให้กูย้ ืมค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนี้ สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่น ทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุ ญาตหรื อคู่สัญญามีภาระ หนี้ ที่ตอ้ งชาระต่อ
อีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของผูข้ ออนุญาต หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดังกล่ าวให้ เป็ นไปตามวิธี ก าร
คานวณ มู ล ค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นว่า ด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ ดงั กล่าวให้
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5.

6.

7.
8.

9.

นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของผูข้ ออนุ ญาตและไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ ควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของผูข้ ออนุ ญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาต ต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุ ญาต
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ ้น จากการมี ล ัก ษณะ ดัง กล่ า วมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าต ต่ อ
สานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูข้ ออนุญาต
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาต
หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยหรื อ ไม่ เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ วม
บริ หารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ รับ เงิ นเดื อ นประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ น ร้ อยละ 1 ของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพ อย่างเดี ยวกัน
และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของ ผูข้ ออนุญาต หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9)
แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิ จการ
ของผูข้ อ อนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกันกับ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบ ขององค์
คณะ (collective decision) ได้
ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่ ว นที่ ก าหนดให้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการอิสระ ของผูข้ ออนุ ญาตในช่ วง 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุ ญาตต่อสานักงานให้ใช้
บังคับกับคาขออนุญาตที่ยนื่ ต่อสานักงานตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่บุคคลที่ผขู ้ ออนุญาตแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มี
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หรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ
(4) หรื อข้อ (6) ให้ผขู ้ ออนุ ญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทาง
ธุ รกิ จ หรื อการให้บ ริ ก าร ทางวิช าชี พ เกิ นมู ลค่า ดัง กล่ า วก็ต่อเมื่ อผูข้ ออนุ ญาตได้จดั ให้มี
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษทั ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ น อิสระ
และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวาระพิจารณา แต่งตั้ง
กรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ทาให้บุคคลดังกล่าว มี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตา หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุ ญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าว
เป็ นกรรมการอิสระ
เพื่ อประโยชน์ต ามข้อ (5) และข้อ (6) ค าว่า “หุ ้นส่ วน” หมายความว่า บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ ในรายงาน
การสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี ) ในนามของ นิติบุคคลนั้น
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านตนเองของ
คณะกรรมการเป็ น ประจาทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งนามาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับความ
เหมาะสมของบริ ษทั ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้ทราบปั ญหาอุปสรรคที่เป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ในระหว่างปี ที่
ผ่านมา
- เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบ
ของตนเองได้ชดั เจน
- เพื่อช่วยในการปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กับฝ่ ายบริ หาร
จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลพิจารณาปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพ ในการ ทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
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5.6 การพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนมี หน้าที่พิ จารณา
ค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ด้วยความชัดเจนเป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.6.1 การพิจารณาค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากาหนดรู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ผลตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษ ทั อย่า งเป็ นธรรมเหมาะสม
ดังต่อไปนี้
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นที่ดาเนินธุ รกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกันและ จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึ งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนกรรมการ ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในแต่ละปี
พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั
(Self Assessment of the Board of Directors’ Performance) ในแต่ ล ะปี รวมทั้ง มี ก ารทบทวน
และเสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านและรายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯต่อไป
พิจารณาทบทวนรู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจานวน
เงินสด และสัดส่ วน การจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจาเดื อน
(เช่น ค่าเบี้ยประชุ ม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบาเหน็จ) ที่จ่ายให้กบั คณะกรรมการ ชุด
ย่อยของบริ ษทั ฯแล้วเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิ
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5.6.2 การพิจารณาค่ าตอบแทนของหนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากาหนดรู ปแบบและหลักเกณฑ์ การ
ประเมินผลการ ปฏิบตั ิงาน ของพนักงานของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อ KPI (Key Performance
Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงิ นเดื อนและการจ่ายเงินรางวัลประจาปี (Bonus)
ให้กบั พนักงาน ของบริ ษทั โดยพิจารณาจากงบประมาณประจาปี และเป้ าหมายการดาเนินงาน
ของ บริ ษทั รวมทั้งสภาวะตลาดและ เศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล
ประจาปี (Bonus) และอัตราการปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นประจาปี ของผูบ้ ริ ห ารตั้ง แต่ ระดับ ผู ช้ ่ ว ย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารขึ้นไปแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานบริ ษทั
ทั้งที่เป็ น ตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน
5.7 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ
กรรมการบริ ษทั มอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดและ
ทบทวน โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ โดยการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ ประธานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ
สรรหาที่ได้กาหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้
พิจารณารายชื่อกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระและ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่ อให้เข้ารั บการคัดเลื อกเพื่ อดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ทั้ง จากการเสนอของ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย (ถ้ามี)
พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั จะต้องไม่มีคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้งข้อกาหนดและแนวทางปฏิ บ ตั ิ ที่ ดี ข อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
พิจารณาบุคคลที่ ไ ด้รับการเสนอชื่ อ ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการของบริ ษทั จะต้องมี ความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์
กว้า งไกล อุ ทิ ศ เวลา ความพยายามในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเป็ นธรรม มี ค วาม
ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญ ในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทางานที่ดี ไม่ด่างพร้อย
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-

-

และมีจริ ยธรรมที่ดีงาม
พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั จะต้องไม่ ประกอบ
กิ จการอันมี ส ภาพอย่า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ ง ขันกับ กิ จการของบริ ษ ทั ไม่ ว่า จะ ท าเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน หรื อผูอ้ ื่นก็ตาม
การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริ ษทั ที่ปรึ กษา (Professional Search Firm) หรื อใช้ฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

5.8 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุ มภายในทั้งระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มีการ
กาหนดขอบเขตหน้าที่ และอานาจดาเนิ นการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึก
รายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บ ดู แลทรั พย์สิ นออกจากกัน เพื่อให้เกิ ดการถ่ วงดุ ล และ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษทั
จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อทาการปรับปรุ งระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ โดย
ภายหลังจากการปรับปรุ งระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯเรี ยบร้ อยแล้ว บริ ษทั ฯจะมี การว่าจ้า ง
ผูต้ รวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯและ
ให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.9 การบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้ นเพื่อกาหนดนโยบายและเสนอแนะ
แนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจ และพิจารณา แผน
จัดการความเสี่ ย งระดับ องค์ก ร (Corporate Risks) ของฝ่ ายจัดการ รวมทั้ง ติ ดตาม สถานะความเสี่ ย ง
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผน การจัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้สามารถ มัน่ ใจ
ได้วา่ บริ ษทั ฯจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการ บริ หารความเสี่ ยง
จะรายงานการบริ หารความเสี่ ย งองค์ก รต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นประจา ทุกไตรมาสหรื อ เมื่ อมี
ประเด็นความเสี่ ยงที่สาคัญ
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5.10 การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
-

-

-

-

-

-

บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติ มตามความจาเป็ น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้จดั เวลา
และเข้าร่ วมประชุมได้
ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูร้ ่ วมกัน
กาหนด การประชุม และพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาส
ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องราวต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณา เป็ นวาระการประชุม
ได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การเวียนวาระการประชุม
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ได้เปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิ ดเห็ นได้อย่างอิ สระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง โดย
คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วม ประชุมและ/หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยง ลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุ มจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หารได้เข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูล
ที่ เ ป็ นประโยชน์ และรั บ ทราบนโยบายโดยตรง เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริ ษทั หรื อเฉพาะ กรรมการ
บริ ษทั ที่ไม่เป็ น ผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้เพื่อความเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุม
โดยเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถ แสดงความคิด
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของ
เอกสารชั้ น ความลับ ของบริ ษัท ฯ ณ ส านั ก งานเลขานุ ก าร และจัด เก็ บ รู ปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้น

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้ แก่ผทู ้ ี่
เกี่ ยวข้องในระบบการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร
และเลขานุ การบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง ในกรณี ที่แต่งตั้งกรรมการใหม่
บริ ษ ัท ฯได้ก าหนดแนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บ ัติ หน้า ที่ กรรมการบริ ษ ทั
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เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเร็ วและสะดวกที่สุด โดยเลขานุการบริ ษทั
จะเป็ นผูป้ ระสานงาน รวบรวม และจัดส่ งข้อกาหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวกับ กรรมการ
บริ ษทั ตลอดจนข้อมูล เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการมีขอ้ มูลที่ศึกษาได้ในเบื้องต้น และเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯยังได้กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนาแนวทาง การดาเนิ นงาน
ในภาพรวมของบริ ษทั โครงสร้ างบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ รวมถึ งข้อมู ล
สารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทางานภายใน บริ ษทั
ฯ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ วัตถุประสงค์บริ ษทั ฯ คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การจัดให้
มี การพบปะกับประธานกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อย ของบริ ษทั เพื่อ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
5.12 แผนการสื บทอดงาน
บริ ษทั ฯมีแผนการเตรี ยมการสื บทอดตาแหน่ งงานที่สาคัญอย่างเป็ นระบบ เพื่อทดแทนผูท้ ี่เกษีย ณอายุ
หรื อบรรจุล งในตาแหน่ งงานใหม่ที่ เกิ ดขึ้ นจากการขยายกิ จการหรื อการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ า งของ
บริ ษทั ฯหรื อการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด เพื่อความต่อเนื่ องในการบริ หารและเพื่ อ ให้
สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะดารงตาแหน่งงานสาคัญดังกล่าว นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยัง
ได้ปรับปรุ งข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัว ผูส้ ื บทอด
ตาแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชี พ (Career Management) และแผนการ วางตัวผูส้ ื บทอด
ตาแหน่ งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือก ผูท้ ี่มีศกั ยภาพสู ง โดย
ใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริ ษทั ฯและมีการสื่ อสารเพื่อให้ได้รับทราบ และเข้าใจ ขอบเขตของการพัฒนา
และสิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บ ัติ ตลอดจนพัฒ นาผู บ้ ริ ห ารให้มี ค วามพร้ อมในการสื บ ทอด ตาแหน่ ง งาน พื่ อให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวน การสรรหา ซึ่งพิจารณา
จากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนาพาบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญเติบโตตามแผนกล
ยุทธ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้และสามารถ สร้างความเติบโต ไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่ งผล
ให้บริ ษทั ฯและกลุ่มบริ ษทั ฯสามารถบรรลุเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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