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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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สารจากประธานกรรมการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการ กํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการบริ หาร
จัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล
อํานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
ระยะยาว
ดังนัน้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินกิจการให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และมติของผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น รวมทังเป็
้ นการปลูกฝังให้ พนักงานทังองค์
้ กรมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมที่ดีในการดําเนินธุรกิจต่อไป

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่า ระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและ
การถ่วงดุลอํานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯในระยะยาว
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) โดยกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ให้ คํามัน่ ว่าจะปฏิบตั ิและดําเนินธุรกิจให้
สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงปั จจัยหลักที่ทําให้ เกิดผลสําเร็ จและความรับผิดชอบร่ วมกัน โดย
ยึดหลักการมาตรฐานสากล 7 ประการ คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vision to create long term value: มีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่กิจการในระยะยาว
Accountability: รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่
Responsibility: สํานึกในหน้ าที่และปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
Equitable Treatment: ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน
Transparency: ดําเนินงานด้ วยความโปร่งใส เปิ ดเผยข้ อมูล และตรวจสอบได้
Ethics: มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมที่ดใี นการประกอบธุรกิจ
Social and Environmental Awareness: สํานึกในการปฏิบตั ิที่ดีตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัทฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย 1 และ ข้ อกําหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้
มีความสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 3 (CG Code) ที่ออกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และ
กําหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ หรื อกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ได้ แก่
0

1

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการกํ าหนดให้ มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
สมํ่าเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิ ผ่านระบบ
สารสนเทศทังภายใน
้
(Intranet) และได้ แสดงให้ สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้
หัวข้ อการกํากับดูแลกิจการ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
3
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017
1
2
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
หลักการ:

ผูถ้ ื อหุ้นมี สิทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทําหน้าที ่แทนตน
และสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจเกี ่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึ งควรส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ใช้สิทธิ ของตน

คณะกรรมการคํานึงถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ จึงได้ จดั ให้ มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
1.1

นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นและการส่ งเสริมการใช้ สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการให้ ค วามสํา คัญ ต่อ การคุ้ม ครองสิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น และส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ใช้ สิท ธิ ข องตน โดย
ครอบคลุมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในรับ
ส่วนแบ่งเงินปั นผล สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงในปั จจัยพื ้นฐานของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ การแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ และหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อ
เพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการยังกําหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้
สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารทีม่ ีนยั สําคัญของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ
คําวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ น
4
กรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทฯได้ มีเผยแพร่หลักเกณฑ์ กระบวนการ และช่องทางการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าและการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการผ่านระบบ SET และเผยเพร่ทาง เว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ
3

1.3

การประชุมผู้ถอื หุ้น 5
คณะกรรมการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยให้ มีการอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการจํากัด
โอกาสในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัทฯ และการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยมีการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
4

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ตาม
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
5
AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
4
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1.3.1 การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุเ ป็ น วาระการประชุม และเสนอชื่ อ บุค คลผู้มี
คุณสมบัติเพื่อรั บการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ าตามหลักเกณฑ์ 4 ที่ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
2) จัดทําหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้ ครบถ้ วนและชัดเจน ทังในรู
้ ปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
3) เผยแพร่ หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้ อย 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และมีการแจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมอย่างน้ อย 21 วัน เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ
5) ลงโฆษณาคํ า บอกกล่า วนัด ประชุม ในหนัง สือ พิ ม พ์ ร ายวัน ฉบับ ภาษาไทยและฉบับ ภาษาอังกฤษ
ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ าก่อนการประชุม 8 วัน
6) เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ง คํ า ถามที่ เ กี่ ย วกับ วาระในการประชุ ม เป็ น ล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุม ตาม
หลักเกณฑ์ 6 ที่ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ มาที่เลขานุการบริ ษัท ทางอีเมลล์ cs@gfpt.co.th หรื อ
ทางไปรษณีย์ตามที่อยูด่ งั นี ้
5

ไปรษณีย์ :

1.4
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เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุม
2) จัดให้ ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
และความถูกต้ อง เชื่อถือได้ ของข้ อมูล
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงด้ วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรื อ กรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน
4) สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ แบบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียง โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ า ตามแนวปฏิบตั ิ ข้ อ 7 (แบบประเมินตนเอง เรื่ องการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 หน้ า 3)
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5) แจ้ งหลักเกณฑ์ท่ีใช้ ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียง
ลงคะแนน (โดยให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจนตังแต่
้ เริ่ มประชุม
6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่สําคัญ
โดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
7) กําหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ ประธาน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคําถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
8) จัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล
9) กําหนดให้ มี อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็ นอิสระ) เป็ นผู้ตรวจนับ หรื อตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญหรื อวิสามัญผู้ถือหุ้น
10) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และตังคํ
้ าถามต่อในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกับวาระการประชุม หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ ในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
11) จัดให้ มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
และโปร่งใส
1.5

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น ที่มี สาระสําคัญถูกต้ องและครบถ้ ว น เพื่อนําส่งตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) เผยแพร่ การบันทึกภาพพร้ อมเสียงในลักษณะสื่อวิดีทศั น์ และแยกเป็ นแต่ละวาระเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ:

ผูถ้ ื อหุ้นทุกราย ทัง้ ผูถ้ ื อหุ้นที ่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ื อหุ้นที ่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร รวมทัง้ ผูถ้ ื อหุ้นต่างชาติ ควรได้รับ
การปฏิ บตั ิ ทีเ่ ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยทีถ่ ูกละเมิ ดสิ ทธิ ควรมี โอกาสได้รบั การชดเชย

2.1

มาตรการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ใช้ ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดเป็ นนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และ
มาตรการดําเนินการ ดังนี ้
นโยบายป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ 7
อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ ามดําเนินการเปิ ดเผย เผยแพร่ หรื อใช้ ประโยชน์ จากการที่มี โอกาสได้ รั บ รู้ ข้ อ มูล ภายในที่ มี
ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ การตัดสิน ใจลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ฯ และเป็ น ข้ อ มูล ที่ ยัง มิ ไ ด้ เปิ ด เผยต่อ
สาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อการเข้ าผูกพันตามสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อผู้อื่น อันเป็ นการกระทําผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
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สําหรั บมาตรการเก็ บรั กษาข้ อมูล การใช้ ข้อมูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ข องบริ ษัท ฯ ของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ กําหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรใน คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งจะมอบให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และ พนักงานเมื่อแรกเข้ าทํางาน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลที่สําคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้ อมูลความลับ
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างเข้ มงวดที่สดุ และอยูใ่ นวงจํากัด โดยไม่เปิ ดเผย
ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ หรื อใช้ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ
แม้ จะเกษี ยณอายุ ลาออก หรื อสิ ้นสุดการทํางานกับบริ ษัทฯ แล้ วก็ตาม เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• บริ ษัทฯ มีกฏระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่างเข้ มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่สาํ คัญถูกเปิ ดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานนําข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทฯ ไปใช้ ในทางมิชอบ
• บุคคลภายนอกซึง่ มีโอกาสเข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อมีโอกาสได้ ลว่ งรู้ข้อมูลภายในที่สาํ คัญของบริ ษัทฯ ต้ องลงนาม
ในข้ อตกลงการรั กษาความลับข้ อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคคลเหล่านัน้ จะใช้
ความระมัดระวังรักษาความลับและข้ อมูลภายในทํานองเดียวกับบุคลากรของบริ ษัทฯ
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กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หารตามคํานิยามที่กําหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ พนักงาน ลูกจ้ างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
และที่ปรึ กษาอื่น และผู้ประเมินทรัพย์สนิ ของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อที่ได้ รับ ครอบครอง หรื อสามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในของบริ ษัท บริ ษัท
ย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อ ตลอดจนบุพการี พี่ น้ อง บุตร ญาติสนิท และคูส่ มรสหรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยาของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย เป็ นต้ น
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การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญทางธุรกิจต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีอํานาจหน้ าที่ เมื่อได้ รับคําถาม
เกี่ยวกับข้ อมูลที่สาํ คัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ควรแนะนําให้ ผ้ ถู ามติดต่อไปยัง
ผู้มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูล
• กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มี
ความใกล้ ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ ามนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ งบการเงิ น หรื อข้ อมูลอื่น ที่ มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริ ษัทฯ ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ บริ ษัทฯ อันนํามาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
• กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มี
ความใกล้ ชิดของบุคคลตามมาตรา 243) ที่ได้ ลว่ งรู้ ข้อมูลภายในที่สําคัญ ห้ ามทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากการ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว (Blackout Period)
• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ที่ได้ ลว่ งรู้ข้อมูลภายในที่สาํ คัญ คนใดกระทําผิดวินยั หรื อมีความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้ รับโทษตังแต่
้ การ
ตักเตือน การตัดค่าจ้ าง การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
• บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร (ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (คู่สมรสหรื อผู้ท่ีอยู่กินด้ วยกันฉันสามีภรรยา
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบคุ คลซึ่งตนเอง รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
เกินร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน)
้ มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
8
บริ ษัท ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับ จากวัน ที่มี การเปลี่ยนแปลงการถื อ ครองหลักทรั พ ย์ และให้ แจ้ งให้
เลขานุการบริ ษัทรับทราบเพื่อจัดทําบันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร
เป็ นรายบุคคล เพื่อนําเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
การถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
•

7

2.2

การกํากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดแนวทางที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ
ดังนี ้

8

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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1. การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คู่ค้า
ของบริ ษัทฯ หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริ ษัทฯ
2. การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกํานัล สิทธิ ประโยชน์พิเศษ ในรู ปแบบใดๆ แก่ลกู ค้ า คู่ค้าของ
บริ ษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตาม
ประเพณีนิยม ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ
3. การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปมีสว่ นร่วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีอํานาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ยกเว้ นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร ทังนี
้ ้ การดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว จะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และต้ องไม่ใช้ ตําแหน่งงานในบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
4. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทําธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และเวลา
ทํางานของบริ ษัทฯ และห้ ามประกอบธุรกิจหรื อมีสว่ นร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
5. การทําธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทําธุรกิ จใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครั ว หรื อในนามนิติบุคคลใดๆ ที่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน นันมี
้ สว่ นได้ สว่ นเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าทํา
รายการ อีกทังห้
้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทํารายการ
หรื อกระทําการใดๆ ในนามบริ ษัทฯ ผู้ทํารายการในนามบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคูค่ ้ าว่า
เกี่ ย วข้ อ งกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานหรื อ ไม่ ก่ อ นทํ า รายการ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ นิยามของความสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ อง “การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะดูแลให้ การเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็ นรายการที่
กระทํากับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยผู้ที่
มีส่วนได้ เสียจะต้ องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และให้ มีการทํา
รายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ56-1)
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2.3

การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง 9 ที่เข้ าข่ายการมีสว่ นได้ เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ยึดแนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิทกุ ครัง้ ก่อนทํารายการ โดย
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมพิจารณา หรื อไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของ
ตน ซึ่งเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ เสียให้ แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
บริ ษัทฯ จะทําการเปิ ดเผยรายการที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดย
แสดงไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร
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หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
หลักการ:

ผู้มีส่วนได้เสี ยควรได้รับการดูแลจากบริ ษัทฯ ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง คณะกรรมการควร
พิ จารณาให้มีกระบวนการส่งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างบริ ษัทฯ กับผูม้ ี ส่วนได้เสียในการสร้างความ
มัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิ นและความยัง่ ยืนของกิ จการ

3.1

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการให้ ความสําคัญในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรื อตาม
ข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทังในด้
้ านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้ อมฯลฯ
โดยได้ มีการกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น :

พนักงาน :

ลูกค้ า :

คู่ค้า :

เจ้ าหนี ้ :

คู่แข่ ง :

บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ในการสร้ างความเติบ โตและผลตอบแทนที่ดี ให้ ผ้ ูถือ หุ้น อย่างต่อเนื่ อง โดย
คํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปั จจุบนั และอนาคตเพื่อให้ เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นใน
ระยะยาว รวมไปถึงการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กําหนด มีการอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ ามี
คุณภาพได้ มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ ลูกค้ ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ า
เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งสินค้ าและบริ การ รวมทังยั
้ งจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือซึ่ง
กันและกัน รวมถึงมีกระบวนการและข้ อตกลงที่เป็ นธรรม และจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลมิ
ให้ มีการนําข้ อมูลของคู่ค้าไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ เพื่อดําเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึง
การคัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ ทางธุรกิจของคู่
ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารชี แ้ จงและดูแ ลให้ คู่ค้ า เคารพสิ ท ธิ
มนุษยชนและปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่ งครัด ทังในเรื
้ ่ องการชําระคืนหนี ้ เงินกู้ยืม ดอกเบี ้ย โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขคํ ้าประกันต่างๆ
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชําระหนี ้
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริ มการ
แข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี ไม่กระทําผิดกฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหา
คูค่ ้ าในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มีข้อมูลจริ ง
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ชุมชน สังคม : บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม เป็ น มิ ต รต่ อ
และ
สิง่ แวดล้ อม ควบคูก่ บั การเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลไม่ให้
สิ่งแวดล้ อม
เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแล
พัฒนา สร้ างจิตสํานึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม
และการเปิ ดรั บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน
เพื่อให้ เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนสังคม และ
สิง่ แวดล้ อม
3.2

การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
•

•

•

ติดต่ อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ :
independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
กรรมการอิสระ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่ อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
bod@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่ อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ :
nrgc@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ หรื อ
ช่องทางอื่นใด ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อรับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะทําการพิจารณา
เบื ้องต้ นว่า เรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเข้ าข่ายประเภทใด หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนเกี่ยวข้ องกับหลักธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะดําเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการพิจารณาดําเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้ นข้ อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่ อง
นันๆ
้ ต่อไป หรื อหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเข้ าข่ายการกระทําผิดทุจริ ต (Fraud) หรื อ คอร์ รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่
รับเรื่ องจะดําเนินการประสาน เสนอเรื่ องให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในร่ วมดําเนินการ และนําเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาต่อไป
สําหรับพนักงาน บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยน โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงาน
ร้ องเรี ยนเข้ าข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดหรื อไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ กําหนดบทลงโทษ
สํ า หรั บ การกระทํ า ผิ ด นัน้ ๆ ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม และถูก ต้ อ ง โดยพนัก งานสามารถแจ้ ง เบาะแสหรื อ เสนอข้ อ คิ ด เห็ น
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Intranet ของบริ ษัทฯ หรื อแจ้ งได้ โดยตรงผ่านทาง อีเมล์
ของบริ ษัทฯ หรื อส่งเป็ นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานที่บริ ษัทฯ กําหนดความรับผิดชอบ ทังฝ่
้ ายทรัพยากรบุคคล
และ/หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ มีรายละเอียดกําหนดภายในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
ให้ แ ก่ ผ้ ูร้ องเรี ย นหรื อ ผู้ที่ แ จ้ ง เบาะแส รวมถึ ง ผู้ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ทุก ระดับ บริ ษั ท ฯ ให้
ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กําหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการสอบสวน ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยน
ดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินการเรื่ องร้ องเรี ยน สามารถใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดการต่อข้ อร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี แต่จะกําหนดให้
ต้ อ งมี ก ารรายงานสถานะการจัด การ หรื อ ผลคื บ หน้ า ของข้ อ ร้ องเรี ย นทุก เรื่ อ ง ต่อ คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และร่วมพิจารณาดําเนินการในทุกรอบการ
ประชุมด้ วย
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
หลักการ:

คณะกรรมการควรดูแลให้บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลที ่สําคัญที ่เกี ่ยวข้องกับบริ ษัทฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิ นและ
ข้อมูลทีม่ ิ ใช่ข้อมูลทางการเงิ นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชื ่อถือ

ข้ อ มู ล สํา คัญของบริ ษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้ อกํ าหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การทําหน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็ นต้ น
4.1

นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่นๆ 10 อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นของรัฐ
9

4.2

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียม
กัน โดยเผยแพร่ข้อมูลทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
2) รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th)

4.3

นโยบายการให้ ข้อมูลข่ าวสาร หรือให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อสาธารณชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ข้อมูลข่าวสาร สือ่ โฆษณา หรื อสือ่ ประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน เป็ นธรรม ไม่บิดเบือน
ความจริ ง โดยมุ่งเน้ นการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทําหน้ าที่รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซด์
ของบริ ษัทฯ การประชุมแถลงข้ อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่ วมนักวิเคราะห์ การประชุมทาง
โทรศัพท์ การทําโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯได้ จดั ทําคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็ นรายไตรมาส เพื่อให้ นักลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ า ใจผล
ประกอบการได้ ดียิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่ โทรศัพท์ 02 473 8000 หรื อที่ www.gfpt.co.th หรื อ ที่
อีเมล์ ir@gfpt.co.th
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ข้ อมูลขันตํ
้ ่าของบริ ษัท ที่ระบุใน หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้ อ 2
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หลักการ:

คณะกรรมการมี บทบาทสําคัญในการกํ ากับดูแลกิ จการเพื ่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ คณะกรรมการมี
ความรับผิ ดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ หน้าทีต่ ่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิ สระจากฝ่ ายจัดการ

5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจํานวนอย่างน้ อยห้ า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ มีสดั ส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทังคณะ
้
(ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท โดยประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริ ษัทฯอย่างน้ อย 3 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้ อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย 1 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 ท่านเป็ นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมหลัก
ที่บริ ษัทฯดําเนินการอยู่ โดยไม่จํากัดเพศ เชื ้อ ชาติ ศาสนา อายุ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดํารงตําแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และ
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 11; ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย 12; ข้ อกํ าหนดของ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 13; และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ความเข้ าใจในลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และอุตสาหกรรมที่บริ ษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่ อีกทังมี
้ ประวัติการทํางานดี มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต และ จริ ยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริ ษัท (รวมถึงกรรมการผู้จดั การซึง่ เป็ นผู้บริ หารสูงสุด) ต้ องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อ
ตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงสุดในบริ ษัทมหาชน ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริ ษัท
4) กรณีที่กรรมการบริ ษัทมีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัทย่อย
หรื อ บริ ษัทร่วม จะต้ องรายงานข้ อมูลการดํารงตําแหน่งให้ บริ ษัทฯ ทราบด้ วย
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มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
13
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.จ. 8/2553 เรื่ อง การกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางในของกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริษัท
11
12
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5.1.3 คุณสมบัติตาํ แหน่ งประธานคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายให้ ประธานคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีอาวุโส
2) เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในในอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
3) เป็ นทีย่ อมรับของกรรมการ
5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ อาจมีในอนาคต (เข้ มข้ นกว่าข้ อกําหนดของนิยามกรรมการอิสระ)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี ความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อน
ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการ
ทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พ ย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มี มูลค่าตังแต่
้
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่าตามวิธีการคํานวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน โดยให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกันด้ วย
5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
กับบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั (ถื อหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2
ปี
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6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน
หรื อผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ใน ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตัดสินใจ ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วม
ในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการให้ กรรมการอิสระสามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทังหมดได้
้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
5.1.5 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดออกจากตําแหน่ง
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้ รับการ
แต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปได้
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ องผ่านมติอนุมตั ิของคณะกรรมการด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5.1.6 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี ้
1) คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับ
นโยบาย
2) ฝ่ ายจัดการมีหน้ าทีบ่ ริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด
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5.1.7 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การออกจากกัน ดังนี ้
1) ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนดนโยบายร่ วมกัน
ของกรรมการ กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้ ฝ่าย
บริ หารสามารถบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้
2) กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษัทนํามาปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิผล
ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองตํ
้
าแหน่งต้ องผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
5.2

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ดูแลและจัดการให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้ น
รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการนําไปปฏิบตั ิ และจัดให้ มีการทบทวนความเหมาะสมเป็ นประจําทุกปี
3) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริ หารเงินทุน การบริ หารความเสีย่ งของ
บริ ษัทฯ และกํากับดูแล
4) ติ ด ตามและดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การดํ าเนิน การตามนโยบายและแผนที่ กํา หนดไว้ อ ย่างมีป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสําคัญ เช่น การอนุมตั ิใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การคํ ้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น โดยให้ เป็ นไปตาม
กฎระเบียบข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้ อบังคับหรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
6) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินก่อนนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) จัดให้ มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง ทัง้ ด้ านการดําเนินงานและการรายงานทาง
การเงิน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความเสีย่ งที่สาํ คัญได้
9) กํากับดูแลให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และเพียงพอ
และจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สาร กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หาร ฝ่ าย
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11)
12)
13)
14)

จัดการ และกํ าหนดแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กําหนดไว้ ทังนี
้ ้สมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นส่วนใหญ่
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
จัดให้ มีและแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทัง้ พนักงาน
กรรมการและผู้บริ หาร อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
คณะกรรมการมีอํานาจที่จะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนัน้ จะต้ องอยู่ในภายใต้ ขอบเขตแห่งอํานาจของ
คณะกรรมการ และกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน

5.3

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่ องที่ต้อง
อาศัยความเป็ นกลางในการวินิจฉัย อีกทังได้
้ กําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการใน
แต่ละชุด โดยกําหนดให้ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เป็ นกรรมการอิสระอีกด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจํานวน 4 ชุด คือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
3) คณะกรรมการบริ หารเสีย่ ง
4) คณะกรรมการบริ หาร
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน
ต้ องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตําแหน่ง
ตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
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3) กรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ ที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนัน้
จะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ านการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูล และการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชี
ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และโปร่งใส
3) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ และให้ ความเห็นในหัวข้ อ
ต่างๆ เช่น
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และระบบบริ หารความ
เสีย่ ง
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการทํารายการระหว่างกัน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคล ที่มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทําหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชี ของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
6) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและไม่มีข้อจํากัดในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
ด้ านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กํ ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน กํ าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) เพื่ อให้ มั่นใจว่าการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ทมี ความรั ดกุม เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
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3) กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังในระดั
้
บนโยบาย และระดับการปฏิบตั ิงาน
โดยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทัง้ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
4) จัดให้ มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี
5) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และงบประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน
เพื่อมุง่ ไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ าย
เลิกจ้ างผู้ตรวจสอบภายในได้
ด้ านการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาเรื่ องที่มีความเสีย่ งสูงที่อาจนําไปสูเ่ รื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกําหนดมาตรการป้องกันไว้ ชดั เจน
2) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง ตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงที่
กําหนด
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด
ด้ านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของ
องค์กร และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ และคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม
กระบวนการรับแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชันด้ วย
4) สอบทานความถูกต้ องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้ างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัป
ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และอย่างน้ อย 3 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
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3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของ
บริ ษัท จํานวน 1 คน ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ที่พ้นตําแหน่งตามวาระ อาจ
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกได้
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญ
ประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
3) กรณี ที่ ตํ า แหน่ ง กรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ว่ า งลง ให้
คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการ ที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
ด้ านการสรรหา
1) ทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ มีความเหมาะสมกับความจําเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
2) กํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท ในกรณี ที่มี
ตําแหน่งว่างลง เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ตามหลักเกณฑ์การสรร
หาประกอบกั บ การใช้ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยตรวจหาคุ ณ สมบัติ หรื อ ทัก ษะที่ จํ า เป็ นที่ ยัง ขาดอยู่ข อง
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่ วมกับการใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบ
ข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ บนเว็บไซต์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ทําเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นต้ น
หากมีการเสนอรายชื่อเดิม ในกรณีที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จะมีการคํานึงถึงผลการปฎิบตั ิงาน
ของตําแหน่งนันๆ
้
4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
5) กําหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
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6) จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม สําหรับตําแหน่งประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้มีอํานาจในการจัดการ และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
7) กํ าหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจํ าทุกปี เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
8) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร เป็ น
ประจําทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการ ด้ วยตนเอง เป็ นประจําทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1) กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่ งใส และนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุดย่อ ย และผู้บ ริ ห าร ให้ มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และ จัดทํา
รายงานการกําหนดค่าตอบแทน ไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
4) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
1) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2) กํากับดูแล ให้ คําปรึกษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และคูม่ ือ
จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
4) เสนอแนะข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน
5) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์เรื่ องนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีให้ พนักงานในองค์กร
ทราบ
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
ด้ านจรรยาบรรณธุรกิจ
1) จัดทําคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) กํากับดูแล ให้ คําปรึกษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
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4) เสนอแนะข้ อกํ าหนดที่เกี่ ยวกับหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิ จ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน
5) รั บเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทําที่อาจจะฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ ดําเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง
ชี ้แจงข้ อซักถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดูแลการสร้ างจิตสํานึกและการอบรมพนักงาน ให้ มีความรู้ความเข้ าใจจริ ยธรรมธุรกิจ และเสริ มสร้ าง
ให้ พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ
7) รายงานเกี่ ยวกับจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นประจํ าทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่ องสําคัญ ซึ่งกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ รวมทังให้
้
ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขตามความเหมาะสม
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง
2) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจํานวน 1 ท่าน
กรรมการบริษัท และ/หรื อผู้บริ หาร จํานวน 4 ท่าน (รวมกรรมการผู้จดั การ หรื อ ประธาน
กรรมการบริ หาร เข้ าไว้ ด้วย)
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้ าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ ง
1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งที่พ้นตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
2) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง มี ว าระการดํารงตํ าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการ
ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
3) กรณี ที่ ตํ า แหน่ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ย งว่า งลง ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เลือ กกรรมการที่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง ที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยู
้
่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตน
แทน
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สําคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้ านการดํ าเนิ นงาน ความเสี่ยงด้ านการเงิ น ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็ นต้ น รวมถึงพิจารณากําหนดกรอบนโยบาย
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2)

3)
4)

5)
6)

การบริ หารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทําคูม่ ือแนวทางการจัดการบริ หารความเสีย่ ง
สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริ หารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk
Owner พร้ อมจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้ อมเสนอแนวทาง
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง และระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
ความมีประสิทธิ ผลของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ
ทบทวนและแก้ ไขคู่มือการบริ หารจัดการความเสี่ยง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจ เป็ นประจําทุกปี
มีอํานาจขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน
เรื่ องเกี่ยวเนื่องกับการบริ หารความเสีย่ งได้

การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.4 คณะกรรมการบริหาร
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
2) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วาระการดํารงตําแหน่ ง
1) คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารที่พ้นตําแหน่งตาม
วาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกได้
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) กําหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้ านต่างๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
2) พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ยกเว้ น งานที่อยู่ภายใต้
หน้ าที่ความ รับผิดชอบ และ/หรื อ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
3) ดําเนินการตามแนวนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมมีอํานาจสัง่ การ ถ่ายทอด วางแผน
และ ดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
4) มีอํานาจในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และมีอํานาจแต่งตัง้ หรื อมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่น กระทําการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้
5) มีอํานาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้
6) มีอํานาจในการพิจารณากําหนดข้ อปฏิบตั ิ ข้ อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ
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7) มีอํานาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่
กําหนด
8) ให้ ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา แนวนโยบาย ต่อกรรมการผู้จดั การ และคณะทํางานต่างๆ ที่ได้ มอบหมาย
9) ดําเนินการด้ านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 12 ครัง้
5.4

การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน โดยมีการกําหนดตารางการประชุมไว้
ล่วงหน้ าตังแต่
้ เดือนมกราคมของทุกปี และกําหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 6 ครัง้ ต่อปี ) โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งกําหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้ า อย่างไรก็ตาม การกําหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขึ ้นอยูก่ บั ความสําคัญของวาระการประชุมที่จะต้ องนําเข้ าพิจารณา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะส่งรายงานผลการดําเนินงานให้ คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้ มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
5.4.2 การพิจารณากําหนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการผู้จดั การ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สําคัญได้ นําเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละ
คนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ าสูว่ าระการประชุม
5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เตรี ยมเอกสารประกอบการการประชุม
และข้ อมูลที่จําเป็ นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทํา
การก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
5.4.4 การดําเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดําเนินการประชุม
ซึ่งขณะดําเนินการประชุม จะส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ และให้ ความเห็นอย่างเป็ น
อิสระ
5.4.5 การนับองค์ ประชุม
การนับ องค์ ป ระชุม กรณี เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การประชุม ให้ ถื อ ปฏิ บัติ ต ามข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ข้ อ 27 การประชุม
คณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ จึงเป็ นองค์ประชุม สําหรับการนับองค์
ประชุม กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม กําหนดให้ ต้องมีจํานวนองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ในขณะที่จะมี
การลงมติของแต่ละวาระให้ มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่เข้ าประชุม
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5.4.6 การเชิญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ มี การเชิ ญ ฝ่ ายจัดการระดับ สูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่ อ ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสําหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.4.7 การเข้ าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท
ผู้บริ หารอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็ นคณะกรรมการ
อาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทฯ
5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ก รรมการที่ ไม่ได้ เ ป็ น ผู้บริ หารได้ มีโ อกาสประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจําเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย
และควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย (ไม่น้อยกว่าปี ละ 3 ครัง้ )
5.5

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ เป็ น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุม
สามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็ น
ธรรม และสอดคล้ องกับผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
โดยใช้ ข้อมูลผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดทําขึ ้น ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ ข้อเสนอแนะ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้
5.5.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ เป็ น
ผู้พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารในแต่ล ะปี และ เสนอค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการกํ า หนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม ตาม
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน สอดคล้ องกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่โปร่ งใส และเปรี ยบเทียบได้ กบั
ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริ ษัทชัน้ นําในประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลผล
สํารวจค่าตอบแทนผู้บริ หารที่มีการจัดทําขึ ้น
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5.6

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย และประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิ จการ จัดให้ มีการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริ หาร อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผล
การประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิ จการ จัดให้ มีประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษัท ทังรู้ ปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็ นประจําทุกปี อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 14 มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการร่ วมกันพิจารณาผลงาน
และปั ญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
ให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี
13

หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ (รายคณะ) มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
7) ผลการประเมินการกํ ากับดูแลกิ จการบริ ษัทจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ รายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็ นประจํ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
ดํ า เนิ น การประเมิ น ทัง้ รู ป แบบรายคณะ และรายบุ ค คล (ประเมิ น ตนเอง) และรวบรวมเสนอต่ อ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และนําผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ ทังนี
้ ้สําหรับข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ รับจากการ
14

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะนํามาใช้ ในการปรั บปรุ งประสิทธิ ผลของการ
ทํางานของคณะกรรมการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการกํากับดูแลกิจการ
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่ อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ น
ประจํ า ทุก ปี อย่า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั ง้ โดยใช้ แ นวทางการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ มีหวั ข้ อเกี่ยวกับ โครงสร้ างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่
มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้ ให้ ความสําคัญ ใช้ เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื่ องต่างๆ
อย่างเพียงพอ
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ นประจําทุกปี เพื่อ
ประเมิ น ถึ ง การดํ า เนิ น งานในปี ที่ ผ่า นมา โดยเลขานุก ารบริ ษั ท จะจัด ส่ง แบบการประเมิ น ให้ ป ระธาน
กรรมการบริ หารทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนําผลการ
ประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ
5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุด เป็ นประจําทุกปี อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้นํา การกําหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผล
ปฏิ บัติ ท างการเงิ น ความสัม พัน ธ์ กับ คณะกรรมการ ความสัม พัน ธ์ กับ ภายนอก การบริ ห ารงานและ
ความสัมพันธ์ กบั บุคลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ การบริ หารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้ แนวทางการประเมินจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15
14

ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริ หารสูงสุด เป็ นประจํ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ หรื อ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด
้
หรื อ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กํ า กับ ดูแ ลกิ จการ เพื่ อ ทํ า การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน และนํ า ผลการประเมิ น ไปหารื อ ในที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ และกําหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

15

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
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5.7

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่
16
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
โดยจัดให้ มีค่มู ือ
กรรมการ เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนํา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้แนะนํา
กรรมการใหม่ให้ ทราบถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี ้ยังให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ
15

5.7.2 แผนการสืบทอดตําแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด
งานตําแหน่งเพื่อเตรี ยมความพร้ อม เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําถึงแผนสืบทอด
ตําแหน่ง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งงาน
บริ หารที่สาํ คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริ หารเป็ นประจําทุกปี โดยส่งเสริ มและ
อํานวยความสะดวก ให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร
เลขานุการบริ ษัท ตลอดจน ผู้บริ หารระดับสูงอืน่ ๆ ในเรื่ อง หลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อ
เสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5.8

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการจัดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้ าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การทํารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ ข้ อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินการ
ในด้ านต่างๆ โดยรวมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ มีผ้ ูรับผิดชอบในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
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รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
พิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติผา่ นความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
สอบทานรายงานทางการเงิน
ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายบริ ษัทฯ

แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
5.9

จัดทําแผนการตรวจสอบภายในทังแผนระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามแผนงานและมาตรฐาน
สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
จัดทําหรื อสอบทานงบประมาณประจําปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ฝึ กอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1) ให้ คําแนะนําเบือ้ งต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อกฎหมาย และกฏระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ข้ อกําหนดทางด้ านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3) จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้ องตามมติทปี่ ระชุม
4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริ ษัทฯ ต่างๆ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ซึ่งจัดทําโดยกรรมการและผู้บริ หาร และรายงานการให้ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
6) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ ข้อมูลที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
8) เป็ นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย
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