บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
(ได้รบั อนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที ่ 1/2564 เมื ่อวันที ่ 28 ม.ค. 2564)
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สำรจำกประธำนกรรมกำร
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการ กากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและการ
ถ่วงดุลอานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และ
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
ในระยะยาว
ดังนัน้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์ เพื่อใช้ เป็ น แนวทางในการดาเนินกิจการ
ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และมติของผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทังเป็
้ นการปลูกฝังให้ พนักงานทังองค์
้ กรมีจิตสานึกในจริ ยธรรมที่ดีในการดาเนินธุรกิจต่อไป

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่า ระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและ
การถ่วงดุลอานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯในระยะยาว
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) โดยกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ให้ คามัน่ ว่าจะปฏิบตั ิและดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และคานึงถึงปั จจัยหลักที่ทาให้ เกิดผลสาเร็ จและความรับผิดชอบร่ วมกัน โดย
ยึดหลักการมาตรฐานสากล 7 ประการ คือ
1) Vision to create long term value: มีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่กิจการในระยะยาว
2) Accountability: รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่
3) Responsibility: สานึกในหน้ าที่และปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
4) Equitable Treatment: ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน
5) Transparency: ดาเนินงานด้ วยความโปร่งใส เปิ ดเผยข้ อมูล และตรวจสอบได้
6) Ethics: มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7) Social and Environmental Awareness: สานึกในการปฏิบตั ิที่ดีตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัท ฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย1 และ ข้ อกาหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้
มีความสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 25603 (CG Code) ที่ออกโดยสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ฯ และ
กาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการ
ดาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ หรื อกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ได้ แก่
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)
คณะกรรมการกาหนดให้ มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
สม่าเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิ ผ่านระบบ
สารสนเทศทังภายใน
้
(Intranet) และได้ แสดงให้ สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้
หัวข้ อการกากับดูแลกิจการ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
3
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017
1
2
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
ผูถ้ ื อหุ้นมี สิทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าที ่แทนตน
และสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจเกี ่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึ งควรส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ใช้สิทธิ ของตน
คณะกรรมการคานึงถึงความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ จึงได้ จดั ให้ มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือ
หุ้นและการส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
หลักกำร:

1.1

นโยบำยกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นและกำรส่ งเสริมกำรใช้ สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการให้ ค วามสาคัญ 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 กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท แต่งตังผู
้ ้ 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
คณะกรรมการยังกาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้
สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่มีนยั สาคัญของบริ ษัท ฯ อย่างสม่าเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ
คาวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2

กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ 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
1.3

กำรประชุมผู้ถอื หุ้น5
คณะกรรมการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยให้ มีการอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัด
โอกาสในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัทฯ และการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยมีการดาเนินการต่างๆ ดังนี ้

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ น กรรมการ ตาม
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดขี องตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
5
AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
4
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1.3.1 กำรให้ ข้อมูลก่ อนกำรประชุมผู้ถอื 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 เผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
2) จัดทาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ให้ ครบถ้ วนและชัดเจน ทังในรู
้ ปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
3) เผยแพร่ หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้ อย 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และมีการแจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
4) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมอย่างน้ อย 21 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนใน
วาระต่างๆ
5) ลงโฆษณาค าบอกกล่า 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 ค าถามที่ เ กี่ ย วกับ วาระในการประชุ ม เป็ น ล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุม ตาม
หลักเกณฑ์ 6 ที่ได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัท ฯ มาที่เลขานุการบริ ษัท ทางอีเมลล์ cs@gfpt.co.th หรื อ ทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยูด่ งั นี ้
ไปรษณีย์ :

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

1.4

กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ า ร่วมประชุม
2) จัดให้ ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ด ) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และความถูก
ต้ อง เชื่อถือได้ ของข้ อมูล
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงด้ วยการมอบฉันทะให้ บคุ คล
อื่น หรื อ กรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน
4) สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ แบบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียง โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
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หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ า ตามแนวปฏิบตั ิ ข้ อ 7 (แบบประเมินตนเอง เรื่ องการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 หน้ า 3)
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5) แจ้ งหลักเกณฑ์ ที่ใช้ ในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิ การออกเสียง
ลงคะแนน (โดยให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตังแต่
้ เริ่ม
ประชุม
6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่สาคัญ
โดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
7) กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ ประธาน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคาถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
8) จัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล
9) กาหนดให้ มี อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็ นอิสระ) เป็ นผู้ตรวจนับ หรื อตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญหรื อวิสามัญผู้ถือหุ้น
10) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และตังค
้ าถามต่อในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกับวาระการประชุม หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11) จัดให้ มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
และโปร่งใส
1.5

กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิ ดเผยมติกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
1) เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสาคัญถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) เผยแพร่ การบันทึกภาพพร้ อมเสียงในลักษณะสื่อวิดีทศั น์ และแยกเป็ นแต่ละวาระเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หลักกำร:

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

มำตรกำรป้ องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ใช้ ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดเป็ นนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และ
มาตรการดาเนินการ ดังนี ้
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นโยบำยป้ องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
กาหนดให้ 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 ามดาเนินการเปิ ดเผย เผยแพร่ หรื อ ใช้ ประโยชน์ จากการที่มี โอกาสได้ รั บ รู้ ข้ อ มูลภายในที่ 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 ได้ เปิ ด เผยต่อ
สาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อการเข้ าผูกพันตามสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อผู้อื่น อันเป็ นการกระทาผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
สาหรั บมาตรการเก็ บรั กษาข้ อมูล การใช้ ข้อมูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ข องบริ ษัท ฯ ของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ กาหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรใน คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งจะมอบให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และ พนักงานเมื่อแรกเข้ าทางาน โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้ อมูลความลับ
เกี่ ยวกับบริ ษัท ฯ และผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ของบริ ษัท ฯ ไว้ อย่างเข้ มงวดที่สุดและอยู่ในวงจากัด โดยไม่เปิ ดเผยต่อผู้ไม่
เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท ฯ หรื อใช้ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้ จะเกษี ยณอายุ
ลาออก หรื อสิ ้นสุดการทางานกับบริ ษัท ฯ แล้ วก็ตาม เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
• บริ ษัทฯ มีกฏระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่างเข้ มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญถูกเปิ ดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไป
ใช้ ในทางมิชอบ
• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อมีโอกาสได้ ลว่ งรู้ ข้อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษัท ฯ ต้ องลงนาม
ในข้ อตกลงการรักษาความลับข้ อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลเหล่านันจะใช้
้
ความระมัดระวัง
รักษาความลับและข้ อมูลภายในทานองเดียวกับบุคลากรของบริ ษัทฯ
• การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัท ฯ ที่มีอานาจหน้ าที่ เมื่อได้ รับคาถาม
เกี่ยวกับข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ควรแนะนาให้ ผ้ ถู ามติดต่อไปยังผู้มีหน้ าที่
เปิ ดเผยข้ อมูล
• กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของบุคคลตามมาตรา
243 ห้ ามนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ งบการเงิน หรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริ ษัทฯ ที่ยงั มิได้
เปิ ด เผยต่อ สาธารณชนหรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เพื่ อ การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข อง บริ ษั ท ฯ อัน น ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
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กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หารตามคานิยามที่กาหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของบริ 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 วยกันฉัน สามีภริ ยาของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย เป็ นต้ น
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• กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ

ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (รวมถึงบุคคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของบุคคลตามมาตรา
243) ที่ได้ ลว่ งรู้ ข้อมูลภายในที่สาคัญ ห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว (Blackout Period)
• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ที่ได้ ลว่ งรู้ ข้อมูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั หรื อมีความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน การตัด
ค่าจ้ าง การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
• บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (คู่สมรสหรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 30 ของ
จ านวนสิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของนิ ติ บุค คลนัน้ ) มี ห น้ า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท 8 ต่อ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน
3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้ แจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบในการประชุมครั ง้ ถัดไป และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรั พย์ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
2.2

กำรกำกับดูแลด้ ำนควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวทางที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1. กำรรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คูค่ ้ า ของ
บริ ษัทฯ หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษัทฯ
2. กำรเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรำงวัล
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกานัล สิทธิ ประโยชน์ พิเศษ ในรู ปแบบใดๆ แก่ลูกค้ า คู่ค้าของ
บริ ษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม
ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ
3. กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัทภำยนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปมีสว่ นร่ วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีอานาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร ยกเว้ นการดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากาไร ทังนี
้ ้ การดารงตาแหน่งดังกล่าว จะต้ องไม่ขดั
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งงานในบริ ษัทฯ
ไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
4. กำรประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และเวลา
ทางานของบริ ษัทฯ และห้ ามประกอบธุรกิจหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
5. กำรทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิจใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ ที่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน นันมี
้ ส่วนได้ ส่วนเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ ส่วนเสียต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าทารายการ อีกทังห้
้ าม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการหรื อกระทาการใดๆ ในนามบริ ษัทฯ
ผู้ทารายการในนามบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่ค้าว่าเกี่ ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
หรื อไม่ ก่อนทารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ นิยามของความสัมพันธ์ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ” ภายใต้ ประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. กำรทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะดูแลให้ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและวิ ธี ก าร ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(Fair and Arm's Length Basis) และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้ เสียจะต้ องไม่มีส่วนในการ
พิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และให้ มีการทารายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจาปี และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1)
2.3

กำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำร
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง9 ที่เข้ าข่ายการมีสว่ นได้ เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ยึดแนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิทกุ ครัง้ ก่อนทารายการ โดย
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมพิจารณา หรื อไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของ
ตน ซึ่งเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียให้ แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
บริ ษัทฯ จะทาการเปิ ดเผยรายการที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยทากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดย
แสดงไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หมวดที่ 3 กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
หลักกำร:

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

3.1

นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการให้ ความสาคัญในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรื อตาม
ข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทังในด้
้ านสิ ทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้ อมฯลฯ
โดยได้ มีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น :
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการสร้ างความเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างยัง่ ยืน โดยคานึงถึง
สภาวะเศรฐกิจและความเสี่ยงในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
รวมไปถึงการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงำน :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กาหนด มีการอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสม่าเสมอ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
ลูกค้ ำ :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ ามี
คุณภาพได้ มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ ลูกค้ ามีความพึงพอใจอย่า งสูงสุด
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
คู่ค้ำ :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือซึ่ง
กันและกัน รวมถึงมีกระบวนการและข้ อตกลงที่เป็ นธรรม และจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลมิ
ให้ มีการนาข้ อมูลของคู่ค้าไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อดาเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย 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 เคารพสิท ธิ
มนุษยชนและปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
เจ้ ำหนี ้ :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกาหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่ งครัด ทังในเรื
้ ่ องการชาระคืนหนี ้ เงินกู้ยืม ดอกเบี ้ย โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค ้าประกันต่างๆ
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้
คู่แข่ ง :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริ มการ
แข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี ไม่กระทาผิดกฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหา
คูแ่ ข่งในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มีข้อมูลจริ ง
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ชุมชน สังคม : บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ในการด าเนิ 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 างจิตสานึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม
และการเปิ ด รั บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน
เพื่อให้ เกิดแนวทางร่วมกันในการดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนสังคม และ
สิง่ แวดล้ อม
3.2

กำรแจ้ งเบำะแสหรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
• ติดต่ อกรรมกำรอิสระ
ทางอีเมล์ :
independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
กรรมการอิสระ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
• ติดต่ อกรรมกำรบริษัท
ทางอีเมล์ :
bod@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
• ติดต่ อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร
ทางอีเมล์ :
nrgc@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ หรื อ
ช่องทางอื่นใด ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อรับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะทาการพิจารณา
เบื ้องต้ นว่า เรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเข้ าข่ายประเภทใด หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนเกี่ยวข้ องกั บหลักธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะดาเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการพิจารณาดาเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้ นข้ อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่ อง
นันๆ
้ ต่อไป หรื อหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเข้ าข่ายการกระทาผิดทุจริ ต (Fraud) หรื อ คอร์ รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่
รับเรื่ องจะดาเนินการประสาน เสนอเรื่ องให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในร่ วมดาเนินการ และนาเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาต่อไป
สาหรับพนักงาน บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยน โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงาน
ร้ องเรี ยนเข้ าข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิดหรื อไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ กาหนดบทลงโทษ
ส าหรั บ การกระท าผิ ด นัน้ ๆ ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม และถูก ต้ อ ง โดยพนัก งานสามารถแจ้ งเบาะแสหรื 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 กาหนดความรับผิดชอบ ทังฝ่
้ ายทรัพยากรบุคคล
และ/หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ มีรายละเอียดกาหนดภายในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจาปี 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
ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กาหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการสอบสวน ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยน
ดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการเรื่ องร้ องเรี ยน สามารถใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการจัดการต่อข้ อร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี แต่จะกาหนดให้
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 และกากับดูแลกิจการ และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และร่วมพิจารณาดาเนินการในทุกรอบการ
ประชุมด้ วย
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หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
หลักกำร:

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

ข้ อ มู ล ส ำคัญของบริ ษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงินและข้ อ มูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้ อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การทาหน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็ นต้ น
4.1

นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่นๆ 10 อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นของรัฐ
4.2

ช่ องทำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูล อย่างหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียม
กัน โดยเผยแพร่ข้อมูลทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
2) รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th)
4.3

นโยบำยกำรให้ ข้อมูลข่ ำวสำร หรือให้ สัมภำษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อสำธำรณชน
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) เพื่อทาหน้ าที่รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซด์
ของบริ ษัทฯ การประชุมแถลงข้ อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่ วมนักวิเคราะห์ การประชุมทาง
โทรศัพท์ การทาโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯได้ จดั ทาคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ 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 อมูลขันต
้ ่าของบริ ษัท ที่ระบุใน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้ อ 2
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)
หลักกำร:
5.1

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

โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนอย่างน้ อยห้ า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่น
ที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ มีสดั ส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทังคณะ
้
(ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้ าน
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท โดยประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริ ษัทฯอย่างน้ อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายอย่างน้ อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
อย่างน้ อย 1 ท่านเป็ นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทฯดาเนินการอยู่ โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อ
ชาติ ศาสนา อายุ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และ
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
5.1.2 คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท
1) กรรมการบริ ษัท ต้ องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 253511; ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย 12; ข้ อ ก าหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์13; และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ความเข้ าใจในลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และอุตสาหกรรมที่บริ ษัท ฯ ดาเนินกิ จการอยู่ อีกทัง้ มีประวัติการทางานดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และ
จริ ยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริ ษัท (รวมถึงกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุด) ต้ องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการหรื 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

มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
13
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.จ. 8/2553 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางในของกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริษัท
11
12
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5.1.3 คุณสมบัติตำแหน่ งประธำนคณะกรรมกำร
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ ประธานคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีอาวุโส
2) เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในในอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
3) เป็ นที่ยอมรับของกรรมการ
5.1.4 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ อาจมีในอนาคต (เข้ มข้ นกว่าข้ อกาหนดของนิยามกรรมการอิสระ)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
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 รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ที่มี มูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่าตามวิธีการคานวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน โดยให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และ
ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน
หรื อผู้ประเมินราคาทรั พย์ สิน ซึ่งได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2
ปี
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7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ใน ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจ ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการ
ให้ กรรมการอิสระสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ และแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ
5.1.5 วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดออกจากตาแหน่ง
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้ รับการแต่งตังจากที
้
่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อย
กว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ องผ่านมติอนุมตั ิของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5.1.6 กำรแบ่ งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี ้
1) คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับ
นโยบาย
2) ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
5.1.7 กำรแบ่ งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ ำงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการแยกตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การออกจากกัน ดังนี ้
1) ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนดนโยบายร่วมกันของ
กรรมการ กาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้ ฝ่ายบริ หารสามารถ
บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
2) กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษัทนามาปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิ์ผล
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ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ จึงเป็ น บุคคลคนละคนกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
5.2

บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ดูแลและจัดการให้ การดาเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability)
และมีจริ ยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิ จ 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) ติ ด ตามและดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การด าเนิ น การตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสาคัญ เช่น การอนุมตั ิใช้ วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การค ้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น โดยให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับหรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
6) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินก่อนนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) จัดให้ มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง ทังด้
้ านการดาเนินงานและการรายงานทางการเงิน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญได้
9) กากับดูแลให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และเพียงพอ
และจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สาร กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ฯ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หาร ฝ่ ายจัดการ และ
กาหนดแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการกากับ
ดูแลกิจการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ น
ส่วนใหญ่
11) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
12) จัด ให้ มี แ ละแผนงานการสืบ ทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒ นาบุคลากร ทัง้ พนัก งาน
กรรมการและผู้บริ หาร อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมีอานาจกาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
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14) คณะกรรมการมีอานาจที่จะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอานาจนันจะต้
้ องอยูใ่ นภายใต้ ขอบเขตแห่งอานาจของคณะกรรมการ และ
กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน
5.3

คณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่ องที่ต้อง
อาศัยความเป็ นกลางในการวินิจฉัย อีกทังได้
้ กาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการใน
แต่ละชุด โดยกาหนดให้ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เป็ นกรรมการอิสระอีกด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจานวน 4 ชุด คือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
3) คณะกรรมการบริ หารเสีย่ ง
4) คณะกรรมการบริ หาร
5.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน
ต้ องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตาแหน่ง
ตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนัน้ จะอยู่ใน
ตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ด้ ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิ ดเผยข้ อมูล และกำรสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
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2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้ มีความถูกต้ องครบถ้ 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
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคล ทีม่ ีความเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
ฯ รวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
6) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและไม่มีข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
ด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เพียงพอ รวมถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2) กากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC ให้ มี ก ารคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุค คล(The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA)
ตลอดจนมีก ระบวนการตรวจสอบด้ านสิทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้ าน(Human Rights Due Diligence: HRDD)
กาหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ มีความ
รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิ ภาพคลอบคลุมทุกด้ าน
3) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังในระดั
้
บนโยบาย และระดับการปฏิบตั ิงาน
โดยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทังขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่
้
วยงานตรวจสอบ
ภายใน
4) จัดให้ มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี
5) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และงบประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน
เพื่อมุง่ ไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
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6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ าย เลิก
จ้ างผู้ตรวจสอบภายในได้
ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1) พิจารณาเรื่ องที่มีความเสีย่ งสูงที่อาจนาไปสูเ่ รื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน ความเสีย่ งจากการฝ่ าฝื นมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลบริ ษัทฯ จนเป็ นเหตุให้ มีการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อ ข้ อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
สูส่ าธารณะ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันไว้ ชดั เจน การกาหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ทบทวนผลการดาเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทจะไม่ก่อให้ เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
2) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง ตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงที่
กาหนด
4) พิ จารณาผลการทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึ งความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
ด้ ำนอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของ
องค์กร และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ และคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม
กระบวนการรับแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มี
การรั่วไหลที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ วย
4) สอบทานความถูกต้ องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้ างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
5) สอบทานความถูกต้ องของเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตาม
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
6) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
กำรประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษั ท
จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และอย่างน้ อย 3 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
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4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัท
จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3
ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริ ษัท อีกได้
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ มีว าระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ว่างลง ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนันจะ
้
อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร
ด้ ำนกำรสรรหำ
1) ทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ มีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
2) ก าหนดหลัก เกณฑ์ และวิ ธี การสรรหาและคัดเลือ กให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท ในกรณีที่มีตาแหน่งว่างลง
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ การสรรหาประกอบกับการใช้
เครื่ องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่ วมกับ
การใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
บนเว็บไซต์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ทาเนียบกรรมการ-กรรมการ
อาชีพในทาเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
เป็ นต้ น หากมีการเสนอรายชื่อเดิม ในกรณีที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง จะมีการคานึงถึงผลการปฏิบตั ิงานของ
ตาแหน่งนันๆ
้
4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
5) กาหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
6) จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม สาหรับตาแหน่งประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้มีอานาจในการจัดการ และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อนาเสนอต่ อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
7) ก าหนดหลักเกณฑ์ และประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ น ประจาทุกปี เพื่ อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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8) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร เป็ น
ประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ ด้ วยตนเอง เป็ นประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ ำนกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1) กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และผู้บ ริ ห าร ให้ มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ และ จัดทา
รายงานการกาหนดค่าตอบแทน ไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
4) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
1) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2) กากับดูแล ให้ คาปรึ กษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายกากั บดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
4) เสนอแนะข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการในการดาเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน
5) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ เรื่ องนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีให้ พนักงานในองค์กร
ทราบ
6) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
ด้ ำนจรรยำบรรณธุรกิจ
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 ้แจง
ข้ อซักถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดูแลการสร้ างจิตสานึกและการอบรมพนักงาน ให้ มีความรู้ความเข้ าใจจริ ยธรรมธุรกิจ และเสริ มสร้ างให้
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ
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7) รายงานเกี่ ยวกับ จริ ยธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ต่อ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบเป็ น ประจาทุกปี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญ ซึ่งกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ รวมทังให้
้ ความเห็นในแนว
ปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขตามความเหมาะสม
กำรประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5.3.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง
2) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ กรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานในกลุม่ บริ ษัทฯ
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
1) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
2) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสีย่ งว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยง ที่เข้ าดารงตาแหน่ง
แทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1) กากับดูแล และสนับสนุนให้ มีการดานินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และ
เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
2) พิจารณาและระบุความเสีย่ งที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้ านการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และความเสี่ยง
ด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็ นต้ น รวมถึงพิจารณากาหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทาคู่มือแนว
ทางการจัดการบริ หารความเสีย่ ง
3) สือ่ สารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริ หารความเสีย่ ง แก่ทกุ หน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner
พร้ อมจัดให้ มีการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
อย่างสม่าเสมอ พร้ อมจัดทาตัวชี ้วัดด้ านความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
4) กากับดูแลให้ มีแผนจัดการความเสี่ยง หรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริ ษัทรวมทังการติ
้
ดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้ อม
ให้ ข้อเสนอแนะแนวทางในการควบคุม หรื อบรรเทาเพื่อลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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5) ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง และระบบการจัดการบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบและแผนการปฏิบตั ิงาน โดยให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบและในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์
สาคัญซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ ว
6) มีอานาจขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใน
เรื่ องเกี่ยวเนื่องกับการบริ หารความเสีย่ งได้
7) ทบทวนและแก้ ไขคู่มือการบริ หารจัดการความเสี่ยง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
เป็ นประจาทุกปี
8) สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงในทุกระดับทัว่ ทังองค์
้ กร รวมทังเครื
้ ่ องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ให้ มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริ มวัฒนธรรมบริ หารความเสีย่ งในองค์กร
9) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
กำรประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.4 คณะกรรมกำรบริหำร
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
2) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
1) คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารที่พ้นตาแหน่งตาม
วาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกได้
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1) กาหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้ านต่างๆ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
2) พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ยกเว้ น งานที่อยู่ภายใต้ หน้ าที่
ความ รับผิดชอบ และ/หรื อ เป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
3) ดาเนินการตามแนวนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมมีอานาจสัง่ การ ถ่ายทอด วางแผน
และ ดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
4) มีอานาจในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และมีอานาจแต่งตัง้ หรื อมอบหมายให้
บุคคลอื่น กระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้
5) มีอานาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดาเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้
6) มีอานาจในการพิจารณากาหนดข้ อปฏิบัติ ข้ อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ
7) มีอานาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่
กาหนด
8) ให้ ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา แนวนโยบาย ต่อกรรมการผู้จดั การ และคณะทางานต่างๆ ที่ได้ มอบหมาย
9) ดาเนินการด้ านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
กำรประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 12 ครัง้
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5.4

กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
5.4.1 กำรเข้ ำร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุมไว้
ล่วงหน้ าตังแต่
้ เดือนมกราคมของทุกปี และกาหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6
ครัง้ ต่อปี ) โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งกาหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม การกาหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ ้นอยู่กบั ความสาคัญของ
วาระการประชุมที่จะต้ องนาเข้ าพิจารณา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะส่งรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้ มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
5.4.2 กำรพิจำรณำกำหนดวำระกำรประชุม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการผู้จดั การ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้ นาเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมี
อิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ าสูว่ าระการประชุม
5.4.3 เอกสำรกำรประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เตรี ยมเอกสารประกอบการการประชุม
และข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการ
ก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
5.4.4 กำรดำเนินกำรประชุม
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดาเนินการประชุม
ซึง่ ขณะดาเนินการประชุม จะส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
5.4.5 กำรนับองค์ ประชุม
การนับ องค์ ป ระชุม กรณี เ ริ่ ม ด าเนิ น การประชุม ให้ ถื อ ปฏิ บัติ ต ามข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ข้ อ 27 การประชุม
คณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็ นองค์ประชุม สาหรับการนับองค์ประชุม
กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม กาหนดให้ ต้องมีจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ในขณะที่จะมีการลงมติของ
แต่ละวาระให้ มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้ าประชุม
5.4.6 กำรเชิญฝ่ ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ มี การเชิ ญ ฝ่ ายจัดการระดับ สูงเข้ า ร่ วมประชุมคณะกรร มการ เพื่ อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เ กี่ ยวข้ องกับ ปั ญ หาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้ จัก ผู้บริ หารระดับ สูงสาหรั บ ใช้
ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.4.7 กำรเข้ ำถึงสำรสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท
ผู้บริ หารอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ฯ
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5.4.8 กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่ เป็ นผู้บริหำร
คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนให้ ก รรมการที่ ไม่ได้ เ ป็ น ผู้บริ หารได้ มีโอกาสประชุม ระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และ
ควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย (ไม่น้อยกว่าปี ละ 3 ครัง้ )
5.5

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
5.5.1 ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็ น
ผู้พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่า ตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญ
ประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทีย บได้ กับ ระดับที่ ป ฏิบัติ อยู่ใ นอุต สาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็ นธรรม
และสอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
โดยใช้ ข้ อ มูล ผลส ารวจค่ า ตอบแทนกรรมการที่ มี ก ารจัด ท าขึ น้ ประกอบการพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้
5.5.2 ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็ น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริ หารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อ พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้ าที่
ขอบเขตของบทบาทความรั บ ผิ ดชอบของต าแหน่ง งาน สอดคล้ อ งกับ ผลการดาเนิน งานของบริ ษัทฯ ผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้ หลักเกณฑ์ ที่โปร่ งใส และเปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกับ อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารและบริ ษัทชันน
้ าในประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลผลสารวจค่าตอบแทนผู้บริ หารที่มีการจัดทาขึ ้น

5.6

กำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย และประธำนกรรมกำรบริ หำร
(CEO)
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ จัดให้ มีการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริ หาร (CEO) อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
5.6.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ จัดให้ มี ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษัท ทังรู้ ปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ
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1 ครัง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย14 มาปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินใน
ภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ (รายคณะ) มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
7) ผลการประเมิ น การก ากับ ดูแ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน
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 นประจาทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่านดาเนินการ
ประเมินทังรู้ ปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลการประเมินไปหารื อในที่
ประชุมคณะกรรมการ ทังนี
้ ้สาหรับข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ รับจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จะนามาใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทางานของคณะกรรมการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการ
กากับดูแลกิจการ
5.6.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรชุดย่ อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัด ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ น
ประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย15 ซึ่งมีหวั ข้ อเกี่ยวกับ โครงสร้ างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม

14

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 (เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4)
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 (เอกสารชุดที่ 3)
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ ให้
ความสาคัญ ใช้ เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ นประจาทุกปี เพื่อ
ประเมินถึงการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ ประธานกรรมการบริ หาร
ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนาผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุม
คณะกรรมการ
5.6.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO)
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) เป็ น
ประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้นา การกาหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การ
วางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริ หารงานและ
ความสัมพันธ์ กบั บุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรู้ ด้านผลิตภัณ ฑ์และบริ การ การบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน การกากับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้ แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย16
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริ หารสูงสุด เป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ หรื อ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด
้
หรื อ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เพื่อทา
การประเมินผลการปฏิ บัติงาน และนาผลการประเมิน ไปหารื อในที่ ประชุมคณะกรรมการ และกาหนดความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป
5.7

16
17

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
5.7.1 ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบัติหน้ ำที่
17
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
โดยจัดให้ มีค่มู ือ
กรรมการ เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้แนะนากรรมการใหม่ให้
ทราบถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี ้ยังให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.7.2 แผนกำรสืบทอดตำแหน่ งและกำรพัฒนำผู้บริหำร
1) คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด
งานตาแหน่งเพื่อเตรี ยมความพร้ อม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาถึงแผนสืบทอด
ตาแหน่ง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่
สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หารเป็ นประจาทุกปี โดยส่งเสริ มและ
อานวยความสะดวก ให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท
ตลอดจน ผู้บริ หารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่ อง หลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5.8

ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการจัดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การทารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ ข้ อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาเนินการ
ในด้ านต่างๆ โดยรวมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ มีผ้ ูรับผิดชอบในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติผา่ นความเห็นชอบจากสานักงาน กลต.
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
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5.9

เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1) ให้ ค าแนะน าเบื อ้ งต้ นแก่กรรมการเกี่ ย วกับข้ อ บังคับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อกาหนดทางด้ าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3) จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบั ติ
อย่างถูกต้ องตามมติที่ประชุม
4) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารของบริ ษัทฯ ต่างๆ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ซึ่งจัดทาโดยกรรมการและผู้บริ หาร และรายงานการให้ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
6) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
8) เป็ นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย
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