บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนาไปสู่
ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ที่มีการกากับ ดูแลกิจ การและการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มีคุณธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์ อักษร
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบี ย นปี 2555 ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง OECD (OECD Principles of
Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกนาไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
หลักการกากับดูแลกิจการของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลั กการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 ซึ่ ง จั ด ท าโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย
นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)
ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิของตน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะ
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
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3. บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่ง
คั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี บ ทบาทส าคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมกำร
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
1.1. สิทธิได้รับใบหุ้นและสิ ทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่
เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
1.2. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสิน ใจในการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3. สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
1.4. สิทธิในส่วนแบ่งกาไร
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
3. ในวาระการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยจ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยจริ ง พร้ อ มข้ อ มู ล ประกอบโดย
เปรียบเทียบกับนโยบาย
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
5. ในวาระแต่งตั้งผู้ ส อบบั ญชี มีการระบุ ชื่อผู้ ส อบบัญชี บริษัทที่สั งกัด และข้อมูล ที่จะช่ว ยให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
6. ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารสายงานบัญชีหรือการเงินมีความรับผิดชอบในการ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามแก่ผู้ถือหุ้น
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7. บริษัทฯ มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ พร้อมทั้ง
จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น
8. บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งบันทึกมติที่ประชุมพร้อมทั้ง
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และมีการบันทึกประเด็นคาถามคาตอบไว้ในรายงานการประชุม
10. หลั งการประชุมผู้ ถื อหุ้ น ผู้ ถือหุ้ น สามารถเข้า ถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิ จารณาและผลของการ
ลงคะแนนเสียง
11. บริษัทฯ มีการอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
12. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ
13. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
14. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หมวดที่ 2 กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1. คณะกรรมการบริษัทต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถื อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือ
หุ้ น มีสิ ทธิออกเสี ย งลงคะแนนตามจ านวนหุ้ นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จาเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอน
เอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
2. ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่ นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสารและ
คาแนะนาในการมอบฉั นทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่น
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หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือ
หุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละท่ านอย่างครบถ้วนเหมาะสมใน
การพิจารณา
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
4. ในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนการทารายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุ ผลของการทารายการให้ผู้
ถือหุ้นทราบ
5. บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า
6. บริษัทฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับ การซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทา
การซื้อขาย

หมวดที่ 3 บทบำทของบริษัทต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสาคัญกับชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานในการดาเนินการร่วมกันเพื่อในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะ
การเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
2. คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรม
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุ คลากร มีสิ่ งแวดล้ อมในการทางานที่ดี มีการกาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย สร้างวินัยในการทางาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
3. คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทากาไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายให้
มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น บริษัทฯ
มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อม
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ทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
3.1) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้ น
บริ ห ารงานด้ว ยความระมั ดระวั ง และรอบคอบเพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี ย หายต่ อผู้ ถื อหุ้ น ตลอดจนไม่
แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผู้ เ กี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูล ใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
3.2) กำรปฏิบัติต่อพนักงำน
บริ ษัทฯ เล็ งเห็ น ถึงความสาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการ
แบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการ
บริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้กาหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3.3) กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความ
เป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า
หรื อบริ การ และมีการกาหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้ บริโภคภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่า
เทียมกัน จัดให้มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงที และรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณี
ได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพหรือความปลอดภัย อันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของ
บริษัทฯ
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3.4) กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้
บริษัทฯ มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมิน คู่ค้าที่มี
ความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่
ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3.5) กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทฯ พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่
พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
รวมทั้งไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือ
คู่แข่งทางการค้า
3.6) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ และ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ มีความ
ตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม มีการตอบสนอง
อย่ างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้ อมอัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษา
สภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อ
สั งคม ชุมชน สิ่ งแวดล้ อม หรื อศีล ธรรมอันดี ให้ การสนับสนุนและส่ งเสริมกิจกรรมที่ธารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสานึกและการมีจิตอาสา
ในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษา
วั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม ในส่ ว นของสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศในการท างานทั้ งในโรงงานและ
ส านั ก งาน บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ส ภาพที่ ส ะอาด เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ตาม
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มาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอตามกาหนดเวลา มีการ
ส่งเสริมและสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงานผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสานึกและมี
ส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบารุงรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยการดาเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทาเป็นรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจาปีและ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัท
3.7) ภำครัฐ
บริ ษัทฯ ยึ ดถือปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง มี
ทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และ
เสียภาษีอย่างถูกต้อง
4. คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ม าตรการในการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการกระท าผิ ด กฎหมาย
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้ง
จากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่ องดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
dua@sorkon.co.th
o จดหมายธรรมดา
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
5. คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษั ทอื่นที่บริษัทฯ มี
อานาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท)
ดาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
สื่ อสารในทุกระดับ ขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้ เกิด การนาไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน
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หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน
รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิ นและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสาคัญในการสื่อสารอย่าง
เปิดเผย ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และสม่าเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่
บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจาเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมู ลทางธุรกิจที่สาคัญและ
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจาปี และ
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังรวมถึง
การพู ด โดยวาจา ทั้ ง การประชุ ม เป็ น กลุ่ ม และการประชุ ม สองต่ อ สอง หรื อ การพู ด ผ่ า นโทรศั พ ท์ กั บ
นักวิเคราะห์และนักลงทุน
3. บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อานวยการสานักบัญชีและการเงิน และหน่วยงาน
นั กลงทุน สั มพัน ธ์ โดยมีห น้ าที่ห ลั กในการติดต่อประสานงานกับผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่ ว นได้เสี ยอื่น เช่น
นักวิเคราะห์ นักลงทุน ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ
ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
4. สารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบ การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น
การจัดการปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทา
รายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจาปี เพื่อขยายความเรื่องที่ สาคัญและยากที่จะเข้าใจ และ
ชี้แจงนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงานและการเงินเพิ่มเติม อีก
ทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจานวนครั้งที่กรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการชุดย่อย
แต่ล ะท่านเข้าร่ ว มประชุมเปรีย บเทีย บกับ จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้ด้วย
5. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการ
เปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจาเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี
Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคล
ดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูล ดั งกล่ าวต่ อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎของตลาด
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หลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกข่าวและข้อกาหนดอื่น ๆ หรือหากจาเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอการ
เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
6. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็น ทางการ
ผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์
ที่ทาให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสาคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นาข้อมูลไป
ใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดาเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
7. บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ห น้ า นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ( Investor Relations) อยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯ
(www.sorkon.co.th) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มี
ความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบ
หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้ เผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อจากัดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื้อหา
หลักจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
8. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
9. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี้
10. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทได้กากับ
ดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาจัดทาข้อมูลหรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
12. คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

11

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ ของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจานวนขั้นต่าตามที่
กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบัง คับบริษัทฯ
กาหนด
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดย
กรรมการอิส ระมี จ านวนไม่ น้ อยกว่ า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง คณะ แต่ต้องไม่น้ อ ยกว่ า 3 คน และ
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และมีกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
4. กรรมการบริ ษัท ทั้งกรรมการบริ ห าร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้ บริห าร และกรรมการอิส ระ ต้องเป็นผู้ ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จ ะได้รั บ ความไว้ว างใจให้ บ ริห ารจั ด การบริษั ทมหาชน และต้องเป็น ผู้ ที่ ไ ม่
ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
5.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
5.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
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อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
5.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี
5.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดื อนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
6. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยเน้นความโปร่งใสและชัดเจน ทั้งนี้การเสนอชื่อ
กรรมการบริษัทเพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้นและมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร โดยการสรรหากรรมการบริ ษัทนั้น บริษัทฯ จะให้ความสาคัญกับบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี
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คุณธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้อย่างเพียงพอ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. เปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัททุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) รายงานประจาปี(แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ
บริ ษัททุกคนได้รั บ การเสริ มสร้ างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบั ติหน้าที่กรรมการอย่ างสม่าเสมอ
นอกจากนี้กรรมการบริษัทใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ท าหน้ า ที่ ดูแลให้ กรรมการบริ ษั ททุ ก คนและผู้ บริห ารปฏิ บัติห น้า ที่ด้ว ยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) มีความรับผิดชอบเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการรายงานในทันทีกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนหรือกระทา
ผิด นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้มีการคุ้มครองกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (Directors & Officers
Liabilities Insurance) อีกด้วย
3. ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และนโยบายของ
บริษัทฯ รวมทั้งกากับดูแลให้มีแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีกรอบและ
ทิศทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ และมีการพิจารณาถึงประเด็นความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสื่อสารให้
เป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กร
4. กากับดูแลให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดาเนินงาน โดยกาหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ
ประจาปี และมีดัชนีหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวน ติดตาม และกากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานโดยประเมินวัดผลเปรียบเทียบกับดัชนีหรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
5. กากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง
มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
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หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล ไว้ใน
รายงานประจาปี
6. กากับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งช่วยระบุความเสี่ยงที่สาคัญของธุรกิจ โดยทาหน้าที่ดูแล
ให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทาง
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
7. ติ ด ตามดู แ ลและจั ด การความขั ดแย้ ง ของผลประโยชน์ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ระหว่า งบริ ษั ท กั บฝ่ า ยจัดการ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลัก ษณะที่ไม่สมควร โดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้ งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสั มพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดั ง กล่ า ว และต้ อ งไม่ เ ข้ า ร่ ว มการพิ จ ารณาตั ด สิ น รวมถึ ง ไม่ มี อ านาจอนุ มั ติ ใ นธุ ร กรรมนั้ น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ จาเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เพื่อทาหน้าที่จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด และช่วยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อัน
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทและบริษัทฯ ใน
การปฏิบัติตนและดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ อีก
ทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน
องค์กร โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
11. ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษั ทให้ ผู้ ถื อหุ้ น อนุมั ติ คณะกรรมการบริษั ทได้พิ จารณาให้
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพา
องค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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12. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลด้านการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
13. งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าว
งบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
14. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า
เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
14.1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
14.2. ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
15. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท
อย่ า งน้ อ ย 1 หลั ก สู ต ร อั น ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ
หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
16. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นอย่างน้อย
2 ครั้ง / ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
17. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าว
จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็ จจริงอย่าง
ครบถ้วนและสม่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทา
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อานวยการสานักบัญชีและการเงินนาเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
18. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษั
19. คณะกรรมการบริ ษัทได้มีการกาหนดและเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของ
ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ไว้ดังนี้
19.1. ประธำนกรรมกำรบริษัท
19.1.1. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการบริษัทในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริ ห าร และการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
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19.1.2.

19.1.3.
19.1.4.
19.1.5.
19.1.6.
19.1.7.
19.1.8.
19.1.9.

สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตาม
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
มีบ ทบาทในการกาหนดระเบียบวาระประชุมร่ว มกับ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดไว้
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียม
กัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
ดู แ ลให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกาหนด

19.2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร
19.2.1.
19.2.2.
19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดาเนินการให้มีการจัดทาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อ ขออนุ มั ติ และรายงานความก้ าวหน้ าตาม
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจา
บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร
คาสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ้ า ง รวมถึ ง การบรรจุ แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน เลื่ อ น ลด ตั ด
เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า ง ลงโทษทางวิ นั ย ตลอดจนให้ อ อกจากต าแหน่ ง ตามระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทฯ กาหนด
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19.2.6.

19.2.7.

มีอานาจในการมอบอานาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดย
การมอบอานาจช่วงหรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ
ตามหนั ง สื อ มอบอ านาจ หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด หรื อ ค าสั่ ง ที่
คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทฯ กาหนดไว้
เป็นผู้นาและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัทฯ

19.3. เลขำนุกำรบริษัท
19.3.1. สนับสนุนประธานกรรมการบริษัทในการจัดเตรียมการประชุม และดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
19.3.2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพัฒนาของการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
19.3.3. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
19.3.4. เป็นตัวแทนในการนาเสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริษัท
19.3.5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และให้คาปรึกษาสาหรับกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ
19.3.6. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
19.3.7. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้
ติดต่อกับหน่วยงานกากับดูแล
19.3.8. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับนักลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
19.3.9. จัดเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัทใหม่ รวมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการบริษัท
19.3.10. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้นาตลาดในทางที่ผิด
19.3.11. เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
19.3.12. จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20. จัดให้มีแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนเป็น
ประจาทุกปี
21. คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแล
ให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
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-

การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การกาหนดกลยุ ทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน

-

22. ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจ การอย่ างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ ผ ล
(governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness
and performance with long-term perspective)
- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
- เป็ น ประโยชน์ ต่อสั งคม และพัฒ นาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้ อม (good corporate
citizenship)
- สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
23. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกาหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
23.1.
23.2.
-

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการดาเนินการ
การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
การดู แ ลโครงสร้ า งและการปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เ หมาะสมต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ บุคลากรปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดาเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจาปี
การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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23.3.
-

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดาเนินการ
การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
เรื่องที่ข้อกาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

24. คณะกรรมการบริ ษัทได้กาหนดหรื อดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลั กของกิจการ (objectives)
เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ งกิจการ
ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
25. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจ าปี ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลั ก ของ
กิจการโดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
26. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง
ขนาด องค์ ป ระกอบ สั ด ส่ ว นกรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระ ที่ เ หมาะสมและจ าเป็ น ต่ อ การน าพาองค์ ก รสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
27. คณะกรรมการบริ ษัทมีการเลื อกบุ คคลที่ เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้ มั่นใจว่า
องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ
28. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
29. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
30. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจ การอื่น ที่บ ริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ล ะแห่ ง
รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
31. คณะกรรมการบริ ษัทได้ดาเนิ น การให้ มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒ นาประธานเจ้าหน้าที่บริห ารและ
ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย
32. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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33. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดาเนินงานของกิจการ
34. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ติ ด ตามดู แ ลการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี จ านวน ความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
35. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
36. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร
ได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
37. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
38. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน
5.3 อำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
5.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอโดยปกติ เป็นประจาทุกไตรมาสและตามความ
จาเป็นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีการกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการบริษัทหรือ
ผู้แทนของกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ าย
บริหารมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทมี
หน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียง
พอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งดูแลให้รายงานการประชุม
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คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบ
ทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
3. ประธานกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด เรื่ อ งที่ จ ะเข้ า วาระการประชุ ม โดยการ
ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคาขอของกรรมการบริษัทบางท่านที่จะบรรจุเรื่อง
อื่นที่สาคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อ มูลเพื่อการ
อภิปราย และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ โดยประธานกรรมการบริษัท
เป็ น ผู้ กล่ าวสรุ ป ประเด็น ส าคัญของวาระการประชุมเพื่อ การพิจารณาของกรรมการบริษั ท พร้อมทั้ ง
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุป
เป็นมติที่ประชุม
5. ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ต้องมีกรรมการบริ ษัท มาประชุ มไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจ านวน
กรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะถือเป็ น องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ป ระชุ ม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม อนึ่งขณะที่กรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
6. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
7. การวินิ จ ฉัย ชี้ขาดของที่ป ระชุมให้ ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้ มีเสี ยง 1 เสี ยงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสีย งลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
8. กรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คาปรึกษาและบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
9. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เพื่อใช้อ้างอิง
10. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยจานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาปี(แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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5.5 กำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าปี ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมิน
ตนเองรายบุคคลและการประเมินตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งเลขานุการบริษัทจะสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุป
การประเมินคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจาปีของบริษัท ฯ
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างมีหลักเกณฑ์ และทาการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่
กาหนด
5.6 กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการบริษัทมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กาหนด
โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.7 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษัทได้รั บ ค่า ตอบแทนในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เ ป็ น
พนั กงาน หรื อมีตาแหน่ งเป็ น ผู้ บ ริ หารภายในของบริษัทจะไม่มีสิ ทธิ์ได้รับค่าเบี้ยประชุม โดยการจ่ าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะคานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและมีลักษณะที่เชื่อมโยง
กับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการบริษัทแต่ละคน
2. กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการ
ชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มโดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
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3. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ายงานเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท เป็ น รายบุ ค คลและ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทและ/หรือผู้ บริหารได้รับใน
กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้า ที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.8 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการ
บริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการ
บริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
2.1. ตาย
2.2. ลาออก
2.3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535
2.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2.5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
5.9 คณะกรรมกำรชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลื อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีความสาคัญเป็นการเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ย่อย
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และกาหนดระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
3. คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงานตามกฎบัตร ข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
4. คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจาทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อทาหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของ
คณะกรรมการบริษัทโดยมีทั้งหมด 3 คณะ ดังนี้
6.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มีกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
6.1.1. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีว าระการดารงตาแหน่ง คราวละไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือ ตามวาะการเป็นกรรมการในบริษัท กรรมการที่พ้นวาระการดารง
ตาแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้
อีก
6.1.2. ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
6.1.2.1.
6.1.2.2.

6.1.2.3.
6.1.2.4.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด
โดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบ
ทานประสิ ท ธิ ผ ลและความพอเพี ย งของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
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6.1.2.5.
6.1.2.6.

6.1.2.7.

6.1.2.8.

6.1.2.9.

6.1.2.10.
6.1.2.11.

6.1.2.12.
6.1.2.13.

สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสาคัญที่ตรวจพบและ
การสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และมีอานาจในการว่าจ้างหรือ
นาเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของบริษัทฯ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ บาล โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิบ าล ทั้ ง นี้ ใ นรายงานดั ง กล่ า วจะมี ก าร
เปิดเผยถึงจานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และมีการ
เปิดเผยถึงการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
พิ จ ารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้าซ้อน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
ให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และ
อัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้า ง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของ
หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล หากพบหรือมี
ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายใด
รายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าดั ง กล่ า วต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
6.1.2.14.

ส่งเสริมและสนับสนุนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน
และปฏิบัติงาน ได้แก่
1. จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance
Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ
และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กากับ ดูแล และให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ใน
การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
3. พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัท
4. จัดทารายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีประจาปีเพื่อรายงาน
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. เสนอแนะข้ อ ก าหนดและแนวทางในการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ตาม
ความจาเป็น
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7. มีอานาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
6.1.2.15.

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ บาลควรมีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

6.2. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3
คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
6.2.1. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมี วาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่
วันเลือกตั้งหรือตามวาะการเป็นกรรมการในบริษัท กรรมการที่พ้นวาระการดารงตาแหน่งสามารถ
ได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้อีก
6.2.2. ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

กาหนดวิธีการและหลั กเกณฑ์ การสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ ที่จ ะมาด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
ดาเนิ น การสรรหาและเสนอแนะผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับ
สูงสุด ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดย
คานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix และฐานข้อมูล
กรรมการ (Director’s Pool) ของสมาคมส่ ง เสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) และต้องไม่ มี กรณีผ ลประโยชน์ ขั ดแย้ง กั บบริ ษั ท รวมทั้งคุณสมบั ติ ข อง
กรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทด้วย
กาหนดวิธีการและหลั กเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสาหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุด
ย่ อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริห าร และผู้ บริห ารระดับสู งสุ ด ต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.2.6.
6.2.2.7.

พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัท
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงสุด ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดย
จัดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงาน
ประจาปี
เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมเป็นประจาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

6.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน
6.3.1. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละไม่ เ กิ น 2 ปี
นับตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือตามวาะการเป็นกรรมการในบริษัท กรรมการที่พ้นวาระการดารง
ตาแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
6.3.1.1.

6.3.1.2.
6.3.1.3.
6.3.1.4.

6.3.1.5.

กาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม เพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภาพ
กาหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอทั่วทั้งองค์กร
กากับดูแล ติดตาม และประเมิ นผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่รายงานโดยคณะทางาน
บริ ห ารความเสี่ ยง และให้ ข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับ ความเสี่ ยงและมาตรการควบคุ ม
รวมทัง้ การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะทางานบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์
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6.3.1.6.

6.3.1.7.
6.3.1.8.

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ใน
กรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงโดยจัดให้ มีก าร
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจาปี
เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงาน
ประจาปี
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