การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงิน
ปั นผล สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการบริ ษัท
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงในปั จจัยพื ้นฐานของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ การแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ และหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อ
เพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการกาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้ สิทธิในการ
ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คาวิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2 การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี
ของบริ ษัทฯ และหากมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรื อ
กฎหมายที่ใช้ บงั คับจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยกาหนดให้ ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี ้แจงรายละเอียดขันตอนการลงทะเบี
้
ยนและเอกสารที่ใช้ ในการ
ลงทะเบียนสาหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกาหนดให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. พร้ อมจัดให้ มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ลว่ งหน้ าอย่าง
น้ อย 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลง
มติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดควบคูไ่ ปกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทังยั
้ ง
คานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 การดาเนินการก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ รวมถึงการส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้ าก่อน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด และได้ เปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างทัว่ ถึง
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
2) บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ มติคณะกรรมการ ถึงกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกาหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้ า
ประชุม และรับเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบทันที ภายใน
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) บริ ษัทฯ ได้ จัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ ในรู ปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้ วน รวมถึง ข้ อมูลที่
เกี่ ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็ นแต่ละวาระพร้ อมระบุถึงคาชีแ้ จง เหตุผล
ประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ ในการพิจารณา พร้ อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์กาหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชุม
4) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็ นชุด
เดียวกับที่ได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้ าเป็ นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม ซึ่ง
มากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด อีกทังให้
้ มีการลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ า 8 วันก่อนการประชุม
1.2.2 การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่ วม
ประชุม โดยจัดเตรี ยมสถานที่ ที่มีขนาดเพี ยงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึงหลากหลายรู ปแบบ ทาให้ การเดินทาง
เป็ นไปได้ สะดวก
2) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการ
ตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
3) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ า ประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงด้ วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรื อ กรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรื อ ค. (สาหรับ Custodian) ตามรู ปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากาหนดไว้ หรื อตามที่
เว็บไซต์บริ ษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จึงได้ จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน คาแนะนา
ขันตอนการมอบฉั
้
นทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไว้ อย่างชัดเจน และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
4) บริ ษัทฯ จัดให้ ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสี ยง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และ
ความถูกต้ อง เชื่อถือได้ ของข้ อมูล

5) บริ ษัทฯ กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ผู้บริ หารระดับสูงสุดฝ่ ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคาถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
6) บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีผ้ ตู รวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งเป็ นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็ นอิสระ) ทา
หน้ าที่ผ้ แู ทนของที่ประชุมเพื่อเป็ นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรื อ
วิสามัญผู้ถือหุ้น
7) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล
8) บริ ษัทฯ แจ้ งหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตังแต่
้
เริ่ มประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และ
ตังค
้ าถามต่อที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
และโปร่งใส
11) บริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญในที่
ประชุมอย่างกะทันหัน
1.2.3 การดาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ เผยแพร่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริ ษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสาคัญถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริ ษัทฯ เผยแพร่ การบันทึกภาพพร้ อมเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ แยกเป็ นแต่ละวาระ เพื่อให้ เกิ ดความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้ า เพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการและเสนอคาถาม เป็ น
เวลา 3 เดือนก่อนวันสิ ้นปี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 28 ธันวาคม 2561 และเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคล หรื อส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ มติคณะกรรมการบริ ษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30
น. โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 7
มีนาคม 2562 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2562

บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 นับเป็ น 34
วันก่อนวันประชุม และบริ ษัทฯ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 20 มีนาคม 2562 นับเป็ น 14
วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 จัดขึ ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ
รวมจานวน 293 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 896,804,405 หุ้น คิดเป็ น 71.53% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทฯ ได้ มี การเผยแพร่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวันที่
ประชุม อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พร้ อมภาพและเสียงที่บนั ทึกการ
ประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2562
จากการดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ด้ วยคะแนน 99 คะแนน อยูใ่ นระดับ “ดี”
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังรายใหญ่
้
และรายย่อย
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ ดาเนินการ ดังนี ้
2.1 มาตรการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์จาก
บุคคลซึ่งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายใน โดยได้ กาหนดนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และข้ อปฏิบตั ิในการเก็บรักษา
ข้ อมูล และการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคูม่ ือจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ จะมอบให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานเมื่อแรกเข้ าทางาน โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นโยบายป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยูใ่ นฐานะที่สามารถรู้หรื อครอบครองข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ 1
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 ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ ามดาเนินการเปิ ดเผย เผยแพร่ หรื อใช้ ประโยชน์ จากการที่มีโอกาสได้ รับ รู้ ข้ อมูลภายในที่ มี
ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ การตัดสิน ใจลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ฯ และเป็ น ข้ อ มูลที่ ยัง มิ ได้ เปิ ด เผยต่อ
สาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อการเข้ าผูกพันตามสัญญา
1

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามคานิยามที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของ

บริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้ างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้ านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้ รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้ อง บุตร ญาติ-สนิท และคูส่ มรสหรือผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย เป็ นต้ น

ซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อผู้อื่น อันเป็ นการกระทาผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
•

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องเก็ บรั กษาข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิ จ ตลอดจนข้ อมูลความลับ
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างเข้ มงวดที่สดุ และอยู่ในวงจากัด โดยไม่เปิ ดเผยต่อ
ผู้ไม่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ หรื อใช้ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้ จะ
เกษี ย ณอายุ ลาออก หรื อ สิ น้ สุด การท างานกั บ บริ ษั ท ฯ แล้ ว ก็ ต าม เว้ นแต่ เ ป็ นข้ อมู ล ที่ ต้ องเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

•

บริ ษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่างเข้ มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญถูกเปิ ดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน นาข้ อมูลภายใน ของ
บริ ษัทฯ ไปใช้ ในทางมิชอบ

•

บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อมีโอกาสได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษัทฯ ต้ องลงนาม
ในข้ อตกลงการรักษาความลับข้ อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลเหล่านันจะใช้
้
ความ
ระมัดระวังรักษาความลับและข้ อมูลภายในทานองเดียวกับบุคลากรของบริ ษัทฯ

•

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจต้ องเป็ นไปโดยบุ คลากรของบริ ษัทฯ ที่มีอานาจหน้ าที่ เมื่อได้ รับคาถาม
เกี่ยวกับข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ควรแนะนาให้ ผ้ ถู ามติดต่อไปยังผู้มี
หน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูล

•

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิด
ของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ ามนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ งบการเงิน หรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อันนามาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

•

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิด
ของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในที่สาคัญ ห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าว (Blackout Period)

•

หากพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ที่ได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั หรื อมีความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสือ่ มเสียและความเสียหาย จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน
การตัดค่าจ้ าง การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง

•

บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (คู่สมรสหรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภรรยา
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบคุ คลซึ่งตนเอง รวมทังคู
้ ่สมรสและบุ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน

เกินร้ อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน)
้ มีหน้ าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษั ทฯ2 ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้ ง
ให้ เลขานุการบริ ษัทรั บทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรั พย์ของกรรมการและ
ผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครั ง้ ถัดไป และให้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ประพฤติฝ่าฝื น
มาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน หรื อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
อีกทัง้ กรรมการและผู้บริ หารได้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิภายในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ในการแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จะซือ้ จะขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนทาการซือ้ ขาย อย่างน้ อย 1 วัน และภายหลังการซือ้ ขาย หรื อ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
2.2 การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจซึง่ อาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้ ง
กับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายรู ปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวทางที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คู่ค้าของ
บริ ษัทฯ หรื อจากบุคคลใด อันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษัทฯ
2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจ ของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกู ค้ า คูค่ ้ าของบริ ษัทฯ
หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณี
นิยม ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวนี ้ ได้ ถกู นาไปใช้ เ ป็ น
พื ้นฐานการกาหนดนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต และคอร์ รัปชัน ของบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์
บริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้ หวั ข้ อนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
2.2.3 การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปมีสว่ นร่ วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีอานาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ น
ลายลักษณ์ อักษร ยกเว้ นการดารงตาแหน่งกรรมการในองค์ กรการกุศ ลที่ไม่แ สวงหากาไร ทัง้ นี ้ การดารง

2

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ตาแหน่งดังกล่าว จะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งงานในบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเวลา
ทางานของบริ ษัทฯ และห้ ามประกอบธุรกิจหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
2.2.5 การทาธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิจใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ ที่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน นันมี
้ สว่ นได้ สว่ นเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าทารายการ อีกทัง้
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการหรื อกระทาการใดๆ
ในนามบริ ษัทฯ ผู้ทารายการในนามบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้ องกับกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานหรื อไม่ ก่อนทารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้
นิยามของความสัมพันธ์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2.6 การทารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะดูแลให้ การเข้ าทารายการระหว่างกันทุกรายการจะต้ องผ่าน
การพิจารณา และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ตามลาดับ โดยการพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึง่ เป็ นรายการที่
กระทากับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) มีการกาหนดราคาตามการดาเนินธุรกิจปกติ และ
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการที่ตนมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ในปี 2562 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ มี เ หตุก ารณ์ ที่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและบุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประพฤติ ฝ่าฝื น
หลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกันแต่อย่างใด
2.3 การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้ าที่รายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องที่เข้ าข่ายการมีสว่ นได้ เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการ
ได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ยึดแนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตั ิทุกครัง้ ก่อนทารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมพิจารณา หรื อไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติใน
วาระที่เกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของตน ซึง่ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ แก่
ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการให้ ความสาคัญในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรื อตามข้ อตกลงทีม่ ี
กับบริ ษัทฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทังในด้
้ านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิง่ แวดล้ อม ฯลฯ โดยได้ มีการ
กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น :

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการสร้ างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
สภาวะความเสีย่ งในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว รวม
ไปถึงการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

พนักงาน :

บริ ษั ทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ มนุษยชน
เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กาหนด มีการอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสม่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน

ลูกค้ า :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ า มี
คุณ ภาพได้ ม าตรฐาน ในระดับ ราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า มี ค วามพึง พอใจอย่า งสูง สุด
ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ า
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้ าและบริ การ รวมทังยั
้ งจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด และปฎิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

คู่ค้า :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือซึง่ กัน
และกัน รวมถึงมีกระบวนการและข้ อตกลงที่เป็ นธรรม และจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มี
การนาข้ อมูลของคู่ค้าไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อดาเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการ
คัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ ทางธุรกิจของคู่ค้าที่
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการชี ้แจงและดูแลให้ คคู่ ้ าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฎิบตั ิตอ่ แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม

เจ้ าหนี ้ :

บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่ อนไข ข้ อกาหนดของสัญญา และพันธะทางการเงิ นอย่าง
เคร่ งครัด ทังในเรื
้ ่ องการชาระคืนหนี ้ เงินกู้ยืม ดอกเบี ้ย โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค ้าประกันต่างๆ
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้

คู่แข่ ง :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริ มการ

แข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี ไม่กระทาผิดกฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่
ค้ าในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มีข้อมูลจริ ง
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ชุมชน สังคม :
และสิ่งแวดล้ อม ควบคู่กบั การเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ
จะไม่สร้ างหรื อก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ คนในองค์กร
ตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้ างจิ ตสานึก และรั บผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงการร่ วมกิจกรรม และการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชา
สังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้ เกิดแนวทางร่วมกันในการดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้ อม
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลการดาเนินการ การปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เรื่ องการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุ่ม ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯในปี 2562 ที่ ผ่ า นมา ปรากฏดัง รายงานแบบบูร ณาการ ซึ่ ง เปิ ด เผยบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.gfpt.co.th) หัวข้ อ การกากับดูแลกิจการ
3.2 ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด หรือ ข้ อร้ องเรียน (Whistle-Blowing Service)
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับแจ้ งเบาะแส และ/หรื อข้ อร้ องเรี ยน ทุกรูปแบบ จาก
ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ทุกกลุม่ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
•

ติดต่ อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

•

independentdirectors@gfpt.co.th
0 2473 8398
กรรมการอิสระ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่ อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

bod@gfpt.co.th
0 2473 8398
กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

•

ติดต่ อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

nrgc@gfpt.co.th
0 2473 8398
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ หรื อช่องทาง
อื่นใด ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อรับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะทาการพิจารณาเบื ้องต้ นว่า
เรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเข้ าข่ายประเภทใด หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนเกี่ยวข้ องกับหลักธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะดาเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาดาเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้ นข้ อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่ องนันๆ
้
ต่อไป หรื อหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเข้ าข่ายการกระทาผิด ทุจริ ต (Fraud) หรื อ คอร์ รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่อง
จะดาเนินการประสาน เสนอเรื่ องให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในร่ วมดาเนินการ และนาเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาต่อไป
สาหรั บข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อการแจ้ งเบาะแสของพนักงาน บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่ พนักงาน
ร้ องเรี ยน โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยนเข้ าข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิดหรื อไม่ และอยู่ในความผิด
ระดับไหน เพื่อที่จะได้ กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาผิดนันๆ
้ ได้ อย่างเป็ นธรรม และถูกต้ อง โดยเพื่อเป็ นการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรี ยน พนักงานสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อเสนอข้ อคิดเห็นได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริ ษัทฯ หรื อแจ้ งโดยตรงผ่านทาง
อีเมล์ หรื อส่งเป็ นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานที่บริ ษัทฯ กาหนดความรับผิดชอบ ทั ง้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ/
หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดกาหนดภายในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้อง
รับทราบตังแต่
้ การปฐมนิเทศเข้ าเป็ นพนักงานใหม่แล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่
ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่แจ้ งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่า บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับการเก็บ
ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยน และ/หรื อผู้แจ้ งเบาะแส และ/หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง รวมถึงเรื่ องที่
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กาหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการสอบสวน ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุม่
บุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาผิดทุจริ ต (Fraud) หรื อการคอร์ รัปชัน (Corruption) หรื อการ
กระทาผิดจริ ยธรรม หรื อเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการ

รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารลาออกอันเนื่องมาจากการกากับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริ ษัทฯ ตลอดจน
ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทังในเรื
้ ่ องแรงงาน สิทธิของผู้บริ โภค และการดาเนินธุรกิจการค้ าแต่ประการใด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1 นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 3
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้ วน ไม่มีประวัติการส่งรายงานตาม
มาตรา 56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและรายปี
้
ลา่ ช้ า
4.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน โดย
เผยแพร่ข้อมูลทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
2) รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปสามารถรับข้ อมูลข่าวสารที่บริ ษัทฯ มีการอัพเดทอย่าง
สม่าเสมอ
4.3 นโยบายการให้ ข้อมูลข่ าวสาร หรือให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อสาธารณชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรื อสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน เป็ น ธรรม ไม่บิดเบือ น
ความจริ ง โดยมุ่งเน้ นการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
4.4 หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่รับผิดชอบในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ การประชุมแถลงข้ อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การ
ประชุมทางโทรศัพท์ การทาโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาคาอธิบายและวิเคราะห์ของ
3

ข้ อมูลขันต
้ ่าของบริษัท ที่ระบุใน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้ อ 2

ฝ่ ายจัด การ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็ น รายไตรมาสและวารสารนัก ลงทุน เผยแพร่ ผ่าน
เว็ บ ไซต์ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยและเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ บุค คลทั่ว ไปได้ รั บ ทราบข้ อ มูลและเข้ า ใจผล
ประกอบการได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งการให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ต้ องอยู่บนพื ้นฐานข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วย
ความระมัด ระวัง ผู้ที่ ไม่มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ได้ รั บ มอบหมาย ไม่สามารถให้ ข้ อ มูลข่ าวสารหรื อ ให้ สัมภาษณ์ ต่อ
สื่อมวลชนหรื อต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อพาดพิงบริ ษัทฯ ไม่ว่าในด้ านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่ โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรื อที่ www.gfpt.co.th หรื อ ที่อีเมล์
ir@gfpt.co.th
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ให้ แก่นกั ลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้
ปี และจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งได้ รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่
เข้ าร่ วมประชุมนักวิเคราะห์ โดยผลการประเมิน อยู่ในระดับดี ทังนี
้ ้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ ปี 2562 สรุ ปได้
ดังนี ้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

จานวนครัง้
4

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit)

1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)

2

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)

8

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนอย่างน้ อยห้ า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี ก รรมการอิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่า 3 คน และมี สัด ส่ว นไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทังคณะ
้
(ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ าน
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ฯ โดยประกอบด้ ว ย ผู้ท รงคุณ วุฒิ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้ อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย 1 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทฯ
ดาเนินการอยู่ โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็ น
บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีกรรมการจานวนทังหมด
้
9 ท่าน ประกอบด้ วย
• กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551; ข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อง การ
กาหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้ าใจในลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และอุต สาหกรรมที่บ ริ ษัท ฯ ด าเนิ น กิ จการอยู่ อี ก ทั ง้ มี ป ระวัติการทางานดี มี ค วามซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต และ
จริ ยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริ ษัท (รวมถึงกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็ นผู้บ ริ หารสูงสุด ) ต้ อ งไม่ดารงต าแหน่งกรรมการหรื อ
ตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงสุดในบริ ษัทมหาชน ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริ ษัท
4) กรณีที่กรรมการบริ ษัทมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทร่วม จะต้ องรายงานข้ อมูลการดารงตาแหน่งให้ บริ ษัทฯ ทราบด้ วย
5.1.3 คุณสมบัติตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ ประธานคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีอาวุโส
2) เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
3) เป็ นที่ยอมรับของกรรมการ
5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยกาหนดให้ เข้ มข้ นกว่าข้ อกาหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่ อง
สัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. กาหนดร้ อยละ 1)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดั บเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบันและก่อนได้ รั บการแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่
กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ
หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั ง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ข อง
บริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าตามวิธีการคานวณ มูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อ
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ห รื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ภายหลัง ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ ให้ เป็ น กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการให้ กรรมการ
อิสระสามารถทางานร่วมกับคณะกรรมการทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
5.1.5 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการซึง่ อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งต่อไปได้
โดยการแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัท ผู้ที่ได้ รับการเสนอพิจารณาแต่งตังจะต้
้ องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ราย
จากจานวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการที่ครบกาหนดวาระ และคณะกรรมการบริ ษัทจะ
พิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบริ ษัทฯ มีการเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง
แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดเรี ยงตามลาดับ จะเป็ นผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัท โดยจะแต่งตังเท่
้ าจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้
การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ องผ่านมติอนุมตั ิของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
ที่ยงั เหลืออยู่
5.1.6 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี ้

1) คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย
2) ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จดั การ เป็ นหัวหน้ าและผู้นาคณะ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในการบริ หารจัดการ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
• บริ หารจัดการและควบคุมการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัทฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
• พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
• มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริ ษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทฯ เรื่ องอานาจอนุมตั ิดาเนินการ
• การดาเนินการใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ
การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อ
มอบอานาจช่วง ที่ทาให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การ สามารถอนุมตั ิ รายการที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับทาง
บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุ มัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบาย และหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.1.7 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการแยกตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การออกจากกัน ดังนี ้
1) ประธานกรรมการ
• เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึง
กากับดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
• เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
• เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนน
เสียง 2 ฝ่ าย เท่ากัน
2) กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษัทนามาปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิ์ผล
ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ

5.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ดูแลและจัดการให้ การดาเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติ
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ด้ ว ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต (Duty of Loyalty) ระมัด ระวัง (Duty of Care) มี ค วามรั บผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้ น รวมทัง้
ติดตามให้ มีการนาไปปฏิบตั ิ และจัดให้ มีการทบทวนความเหมาะสมเป็ นประจาทุกปี
3) กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริ หารเงินทุน การบริ หารความเสี่ยงของ
บริ ษัทฯ และกากับดูแล
4) ติดตามและดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสาคัญ เช่น การอนุมตั ิใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การค ้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่ อ าจมีค วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษั ท ย่อ ย เป็ น ต้ น โดยให้ เป็ น ไปตาม
กฎระเบียบข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้ อบังคับหรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
6) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินก่อนนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) จัดให้ มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง ทังด้
้ านการดาเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญได้
9) กากับดูแลให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และเพียงพอ
และจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สาร กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิ จ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อ ยของบริ ษัท ฯ ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริ หาร ฝ่ ายจัดการ
และกาหนดแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วย
ในการกากับดูแลกิจการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย
กรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
11) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
12) จัดให้ มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทังพนั
้ กงาน กรรมการ
และผู้บริ หาร อย่างต่อเนื่อง

13) คณะกรรมการมีอานาจกาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอานาจที่จะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่า งหนึ่ง แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้ จะต้ อ งอยู่ใ นภายใต้ ข อบเขตแห่ง อ านาจของ
คณะกรรมการ และกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน
5.3 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่ องที่ต้องอาศัย
ความเป็ นกลางในการวินิจฉัย อีกทังได้
้ กาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละ
ชุด โดยกาหนดให้ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น
กรรมการอิสระอีกด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง, คณะกรรมการ
บริ หาร
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ อง
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้ พนักงานของบริ ษัทฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตาแหน่ง ตาม
วาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดย
จะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้น พร้ อมกับการครบวาระการด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
่
ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ านการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูล และการสอบบัญชี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ บริ ษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชี ให้ มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และโปร่งใส
3) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ และให้ ความเห็นในหัวข้ อต่างๆ เช่น
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และระบบบริ หารความเสีย่ ง

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการทารายการระหว่างกัน

•

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคล ที่มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
รวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
6) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและไม่มีข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
ด้ านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน กาหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังในระดั
้
บนโยบาย และระดับการปฏิบตั ิงาน โดย
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทัง้ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
4) จัดให้ มีการสอบถามประสิทธิ ผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี

5) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และงบประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อ
มุง่ ไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ าย เลิกจ้ าง
ผู้ตรวจสอบภายในได้
ด้ านการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาเรื่ องที่มีความเสีย่ งสูงที่อาจนาไปสูเ่ รื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกาหนดมาตรการป้องกันไว้ ชดั เจน
2) ให้ ความเห็ นเกี่ ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษั ทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง ตามนโยบายบริ หารความเสีย่ งที่กาหนด
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
ด้ านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมขององค์กร
และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ฯ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) สอบทานให้ บริ ษั ทฯ ปฏิ บัติ ตามแนวทางการก ากับดูแลกิ จการและคู่มื อจริ ยธรรมธุ รกิ จ รวมถึ งติ ดตาม
กระบวนการรับแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชันด้ วย
4) สอบทานความถูกต้ องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้ างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท จานวนไม่
น้ อยกว่า 5 ท่าน และอย่างน้ อย 3 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ

(4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ
จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการ
แต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
(2) คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่า ตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จการ มี ว าระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ว่างลง ให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท เลื อ กกรรมการที่ มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ องห้ ามเข้ า เป็ นกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ที่เข้ า
ดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ด้ านการสรรหา
(1) ทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ มีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
(2) ก าหนดหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาและคัด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท กรรมการใน
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บริ ห ารระดับ สูง และเลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
(3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท ในกรณีที่มีตาแหน่งว่าง
ลง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ
การใช้ เครื่ องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) ร่ วมกับการใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษั ท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์ บนเว็ บ ไซต์ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์
(ก.ล.ต.), ท าเนี ย บกรรมการ-กรรมการอาชี พในทาเนี ย บ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็ บ ไซต์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นต้ น หากมีการเสนอรายชื่อเดิมในกรณีที่ครบวาระ
การดารงตาแหน่ง จะมีการคานึงถึงผลการปฏิบตั ิงานของตาแหน่งนันๆ
้
(4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯกาหนดหลักเกณฑ์
ในการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(5) กาหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ

(6) จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม สาหรั บตาแหน่งประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้มีอานาจในการจัดการ และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(7) กาหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจาทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
(8) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร เป็ นประจา
ทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(9) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ ด้ วยตนเอง เป็ นประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(10) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
(1) ก าหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และผู้บ ริ ห าร โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ที่ ชัด เจน โปร่ ง ใส และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
(2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร ให้ มีผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
(3) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ และจัดทา
รายงานการกาหนดค่าตอบแทน ไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
(4) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านการกากับดูแลกิจการ
(1) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(2) กากับดูแล ให้ คาปรึ กษา ติดตามให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯ และคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
(4) เสนอแนะข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการในการดาเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน
(5) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์เรื่ องนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีให้ พนักงานในองค์กรทราบ
(6) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
ด้ านจรรยาบรรณธุรกิจ
(1) จัดทาคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) กากับดูแล ให้ คาปรึกษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
(4) เสนอแนะข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
(5) รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาที่อาจจะฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังด
้ าเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง ชี ้แจงข้ อ
ซักถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
(6) ดูแลการสร้ างจิตสานึกและการอบรมพนักงาน ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจจริ ยธรรมธุรกิจ และเสริ มสร้ างให้
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ
(7) รายงานเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบเป็ นประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญ ซึ่งกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ รวมทังให้
้ ความเห็น
ในแนวปฏิบตั ิ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 หารความเสี่ยง จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานในกลุม่ บริ ษัท
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
(4) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง สามารถแต่ง ตัง้ พนัก งานของบริ ษั ท ฯ จ านวน 1 คน ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
(2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยง ที่เข้ าดารง
ตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สาคัญของการประกอบธุรกิ จของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ย งด้ า นการด าเนิ น งาน ความเสี่ย งด้ า นการเงิ น ความเสี่ย งด้ า นกฎระเบี ยบหรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และความเสีย่ งด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็ นต้ น รวมถึงพิจารณากาหนดกรอบนโยบายการ

บริ หารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทาคูม่ ือแนวทางการจัดการบริ หารความเสีย่ ง
(2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริ หารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์ กร ในฐานะ Risk
Owner พร้ อมจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
(3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้ อมเสนอแนวทาง
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
ความมีป ระสิทธิ ผลของระบบและแผนการปฏิ บัติ โดยให้ ร ายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม่าเสมอ
(5) ทบทวนและแก้ ไขคูม่ ือการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
เป็ นประจาทุกปี
(6) มีอานาจขอข้ 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 หาร
ของบริ ษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารที่พ้นตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) กาหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้ านต่างๆ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
(2) พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ยกเว้ น งานที่อยูภ่ ายใต้ หน้ าที่
ความรับผิดชอบ และ/หรื อเป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
(3) ดาเนินการตามแนวนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมมีอานาจสัง่ การ ถ่ายทอด วางแผน
และดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด

(4) มีอานาจในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และมีอานาจแต่งตัง้ หรื อมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้
(5) มีอานาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดาเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้
(6) มีอานาจในการพิจารณากาหนดข้ อปฏิบัติ ข้ อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ
(7) มีอานาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
ที่กาหนด
(8) ให้ ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จดั การและคณะทางานต่างๆ ที่ได้ มอบหมาย
(9) ดาเนินการด้ านต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 12 ครัง้
5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุมไว้ ลว่ งหน้ า
ตังแต่
้ เดือนมกราคมของทุกปี และกาหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้
ต่อปี ) โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งกาหนดการและวาระการประชุ มคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม การกาหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ขึ ้นอยูก่ บั ความสาคัญของ
วาระการประชุมที่จะต้ องนาเข้ าพิจารณา
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ จะส่ง รายงานผลการดาเนิ น งานให้ คณะกรรมการทราบในเดือ นที่ ไม่ได้ มี การประชุม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี ้

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมในปี 2562

9 ครั ง้

4 ครั ง้

2 ครั ง้

4 ครั ง้

12 ครัง้

1 ครั ง้

1

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท

8/9

-

-

-

-

1/1

2

นายวิรัช

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

9/9

-

-

-

12/12

1/1

3

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

9/9

-

2/2

-

12/12

1/1

4

นพ.สาธิต กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และการกากับดูแลกิจการ

9/9

4/4

2/2

-

-

1/1

5

นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

8/9

4/4

2/2

-

-

1/1

6

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริษัท

7/9

4/4

2/2

-

-

1/1

9/9

-

-

-

12/12

1/1

7

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร
8

น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท

9/9

-

-

-

-

1/1

9

นายสุจิน

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

9/9

-

2/2

3/4

12/12

1/1

ศิริมงคลเกษม

5.4.2 การพิจารณากาหนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการ ร่ วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้ นาเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมี
อิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ าสูว่ าระการประชุม
5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุ การบริ ษัทเป็ นผู้จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม และ
ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อน
การประชุม เพื่อให้ กรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
5.4.4 การดาเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดาเนินการประชุม ซึ่ง
ขณะดาเนินการประชุม จะส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
5.4.5 การนับองค์ ประชุม
การนับองค์ประชุม กรณีเริ่ มดาเนินการประชุม ให้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 การประชุมคณะกรรมการ
ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็ นองค์ ประชุม สาหรั บการนับองค์ ประชุม กรณี ที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม กาหนดให้ ต้องมีจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ในขณะที่จะมีการ ลงมติของแต่ละ
วาระให้ มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้ าประชุม
5.4.6 การเชิญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการเชิญฝ่ ายจัดการระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ รายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้ จักผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.4.7 การเข้ าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริ ษัท
ผู้บริ หารอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัด
ให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารได้ มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้ วย (ไม่น้อยกว่าปี ละ 3 ครั ง้ ) ซึ่งในปี ที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หารได้ มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม จานวน 4 ครัง้

5.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการเป็ นผู้
พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่า ตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จ การก าหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ ข อง
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็ นธรรม
และสอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิ จารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดย
ใช้ ข้อมูลผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดทาขึ ้น ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ ข้อเสนอแนะค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้
ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 9 ท่าน เป็ นจานวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูป
ของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้
กรรมการบางท่านยังได้ รับค่าตอบแทนในฐานะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย จานวน 650,000 บาท
โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

กรรมการและ
กรรมการอิสระ
บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ
บริ ษัทย่อย

รวม

1.

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

650,000

130,000

780,000

2.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

3.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

4.

นพ.สาธิต

กรเณศ

650,000

-

650,000

5.

นายปารเมศ เหตระกูล

585,000

-

585,000

6.

นายธนาธิป

585,000

-

585,000

7.

นางสมสิริ

พิเชษฐวณิชย์โชค
อิงโพธิ์ชยั

585,000

130,000

715,000

8.

น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

585,000

-

585,000

9.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

5.5.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริ หารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้ าที่
ขอบเขตของบทบาทความรั บผิดชอบของตาแหน่งงาน สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ผลการ
ปฏิบตั ิงานรายบุคคล ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารและบริ ษัทชันน
้ าในประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลผลสารวจค่าตอบแทนผู้บริ หารที่มีการจัดทาขึ ้น
ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้ กบั ผู้บริ หาร จานวน
9 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 49,385,049 บาท (ไม่รวมผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี)
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย และประธานกรรมการบริหาร (CEO)
คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่า ตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จัด ให้ มี ก ารประเมิ น คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริ หาร (CEO) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิ บัติ ง าน
คณะกรรมการบริ ษัท ทังรู้ ปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 มาปรับ
ใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานใน
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผล
การประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
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7) ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินถึงการดาเนินงาน
ในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่านดาเนินการประเมิน
ทัง้ รู ปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลการประเมินไปหารื อในที่
ประชุ ม คณะกรรมการ ทัง้ นี ส้ าหรั บ ข้ อเสนอแนะต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะนามาใช้ ในการปรั บปรุ งประสิทธิ ผลของการทางานของคณะกรรมการเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดในการกากับดูแลกิจการ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคล ในปี 2562 ในหัวข้ อ โครงสร้ างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายการจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริ หาร พบว่าผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่ อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ นประจา
ทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย5 ซึ่งมีหวั ข้ อเกี่ยวกับ โครงสร้ างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้
ให้ ความสาคัญ ใช้ เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมิน
ถึงการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ ประธานกรรมการบริ หาร
ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนาผลการประเมินไปหารื อในที่
ประชุมคณะกรรมการ
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2562 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร (CEO)
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) เป็ นประจาทุกปี
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้นา การกาหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและ
ผลปฏิ บัติ ท างการเงิ น ความสัม พัน ธ์ กับ คณะกรรมการ ความสัม พัน ธ์ กับ ภายนอก การบริ ห ารงานและ
ความสัมพันธ์ กับบุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรู้ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ การบริ หารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน การก ากับ ดูแลกิ จการ และคุณ ลัก ษณะส่วนตัว โดยใช้ แ นวทางการประเมินจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย6
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
หรื อ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด
้
หรื อ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ และกาหนด
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป
ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบตั ิงานในช่วงปี ที่
ผ่านมา ในภาพรวม จึงได้ มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ให้ ดียิ่งขึ ้น
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่
7
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
โดยจัดให้ มีคมู่ ือกรรมการ
เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้แนะนากรรมการใหม่ให้ ทราบ
ถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

นอกจากนี ้ยังให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.7.2 แผนการสืบทอดตาแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ก าหนดให้ ฝ่ายบริ ห ารเป็ นผู้รั บ ผิ ดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด
ตาแหน่งเพื่อเตรี ยมความพร้ อม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิ จเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาถึงแผนสืบทอดตาแหน่ง
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หารเป็ นประจาทุกปี โดยส่งเสริ มและอานวย
ความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท
ตลอดจน ผู้บริ หารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการ การปฏิบตั ิหน้ าที่ และการพัฒนาความรู้
ด้ านต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5.8 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการจัดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ เพื่อรายงานผลการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การทารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การสอบทาน
รายงานทางการเงิ น การดู แ ลด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ และนโยบาย รวมทัง้ ข้ อสรุ ป /ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาเนินการในด้ านต่างๆ โดยรวมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีทเี่ ป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติผา่ นความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายบริ ษัทฯ
5) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในทังแผนระยะสั
้
นและระยะยาว
้
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามแผนงานและมาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดทาหรื อสอบทานงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9) ฝึ กอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย

หมายเหตุ: ข้ อมูลของผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจาปี
2562
5.9 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั ซึง่ ได้ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการ (หลักสูตรประกาศนียบัตร
สาหรับเลขานุการบริ ษัท และหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุ การบริ ษัท) เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1) ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อกาหนด
ทางด้ านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้ องตามมติที่ประชุม
4) จัดทาและเก็บรั กษาเอกสารของบริ ษัทฯ ต่างๆ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสีย ซึ่งจัดทาโดยกรรมการและผู้บริ หาร และรายงานให้ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
6) ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูลและรายงานสารสนเทศต่อ หน่วยงานที่ ก ากับ ดูแ ลให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
8) เป็ นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
หมายเหตุ: ข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจาปี 2562

