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4.7 บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนในทางมิชอบ โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล
แก้ไขเพิ่มเติมปี 2559) รวมทั้งกำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจำ�ทุกปี
4.8 บริษัทมีการกำ�หนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำ�หนดให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจำ�ปี
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
4.9 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
4.10 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และไม่มี
ประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินตามที่หน่วยงานภายนอกกำ�กับดูแล
4.11 มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุม และจำ�นวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำ�นวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 7 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมดตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร รวมทัง้
ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และไม่ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มี
ความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การกำ�กับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดรายงานในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท)
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (Board
Diversity) มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยไม่จำ�กัด
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำ�งาน ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น
ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรือ่ งทีบ่ ริษทั คำ�นึงถึงเป็นอย่างยิง่ บริษทั กำ�หนดให้กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอทีจ่ ะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมโดย
สม่ำ�เสมอ และจัดให้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระไว้ซงึ่ เข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ งการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตาม
กฎหมายกำ�หนดร้อยละ 1) ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย รวมทั้งมีคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามที่บริษัทกำ�หนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

• การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระกรรมการ
การสรรหาและการแต่งตั้ง
1. กรรมการอิสระ
บริษัทกำ�หนดให้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำ�หน้าที่สรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
บริษัทกำ�หนด และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
• ต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ�จาก
บริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้มีอำ�นาจบริหารของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ และลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ
• ไม่เป็นญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ มีประวัตกิ ารทำ�งานทีด่ ี มีภาวะผูน้ �ำ และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำ�นึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) บริษัท
ได้จดั ทำ�ตารางความรูค้ วามชำ�นาญ (Board Skills Matrix) เพือ่ กำ�หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา โดยพิจารณา
จากทักษะจำ�เป็นทีย่ งั ขาด รวมถึงคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั อันประกอบด้วยทักษะ
ทางด้านธุรกิจโรงแรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และด้านกฎหมาย
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วิธีและขั้นตอนการสรรหา
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดวิธแี ละขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะดำ�เนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทำ � การสรรหาผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำ �กั ด พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน เพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งแทนตำ�แหน่ง
กรรมการที่ว่างลงโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ หรือในบางกรณีอาจใช้ฐาน
ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสถาบัน IOD เพือ่ ช่วยประกอบการตัดสินใจเพิม่ เติมในการสรรหากรรมการบริษทั
2. พิจารณาคุณสมบัตบิ คุ คลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ ตามทีบ่ ริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้
3. พิจารณานำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเพื่อขออนุมัตแิ ต่งตัง้
การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมดทีจ่ ะต้องเลือกตัง้ ในคราวนัน้ ก็ได้ ทัง้ นีต้ ามแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการบริษทั
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนอยูใ่ น
ตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
การถอดถอน และการหมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
การถอดถอนกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การหมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
1. ครบกำ�หนดตามวาระ
ข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำ�แหน่งในปีแรก และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่
ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
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2. นอกเหนือจากพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการหมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก (มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีทักษะที่ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
5. ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการไว้คราวละไม่เกิน 3 ปี เมื่อครบกำ�หนดตาม
วาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเนื่องได้
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูน้ �ำ
องค์กรในการบริหารกิจการด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำ�นึงถึงและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ สร้างคุณค่า
แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และได้ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน พร้อมทัง้ เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีและเว็บไซต์ของบริษัท (www.dusit.com) หน้านักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจำ�ทุกปี
3. กำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องศึกษา ทำ�ความเข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
คู่มือจรรยาบรรณสำ�หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
4. พิจารณา ให้ความเห็น และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณของบริษัท
ทุกปีตามทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และฝ่ายจัดการเสนอ ตลอดจนกำ�กับดูแลและติดตามให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินงานให้เป็นไป
ตามที่ได้อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทมีกำ�ไรและผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และมีการทบทวน
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
5. พิจารณากำ�หนดและแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ
และพนักงานของบริษัท
6. กำ�กับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดำ�เนินการตามนโยบายและข้อบังคับที่กำ�หนดไว้
7. กำ�หนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ กรรมการ
ต้องไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ข้อกำ�หนดข้างต้นยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
8. กำ�หนดนโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 บริษัท และ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน นอกจากนี้ ต้องไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ข้อกำ�หนดข้างต้นยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
9. กำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการไว้คราวละไม่เกิน 3 ปี เมื่อครบกำ�หนดตามวาระ กรรมการ
อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อเนื่องได้
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10. กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของ สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
11. รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่�ำ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
12. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงการกำ�หนดค่าตอบแทน และ
ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
13. กำ�หนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มต้องรายงานผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความ
คืบหน้าของการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ
14. ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดภาระหน้าที่
อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
15. กำ�หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เเละจะได้รับการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
16. จัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยคณะกรรมการได้ให้ขอ้ มูลของบริษทั กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
17. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
18. สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่อง
19. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและ
ฝ่ายบริหารเสนอ
20. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย
21. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจัดทำ�คู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำ�ไปใช้
เป็นเเนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง
22. ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง และหากต้องมีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล ความจำ�เป็นไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบฟอร์ม 56-1
23. ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง และห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ เเละห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน
เปิดเผยต่อสาธารณชน
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24. กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 89/14 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวลแก้ไขเพิม่ เติมถึงปี 2551) เป็นประจำ�ทุกปีและ/หรือ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
25. จัดให้มกี ารประเมินผลงานประจำ�ปีของตนเองเป็นประจำ�ทุกปีในเดือนธันวาคม และรายงานผลการประเมินต่อทีป่ ระชุมในเดือน
กุมภาพันธ์ในปีถัดไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
26. จัดให้มกี ารประเมินผลงานประจำ�ปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ผลงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
27. คณะกรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำ�คัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
28. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท และกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย
29. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ประธานกรรมการมีหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ �ำ ของคณะกรรมการในการดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่กำ�หนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และควบคุมให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนน
เสียงเท่ากัน
อำ�นาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1. อนุมัติแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. อนุมัติโครงสร้างและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
3. อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท และ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณที่อนุมัติไว้
4. อนุมัติรายการเกี่ยวโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอื่นๆ ตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. อนุมัติเรื่องการก่อหนี้ ภาระผูกพัน และการค้ำ�ประกันของกลุ่มบริษัท และมอบอำ�นาจให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการได้ตามความ
เหมาะสม
6. พิจารณาเรื่องข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 5 ล้านบาท
7. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำ�ปีในวงเงินที่เกินกว่าอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณที่เกินกว่าอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการเช่าและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
10. อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารนำ�เสนอตลอดจนเรื่องที่กฎหมาย หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนดให้
ต้องนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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การมอบอำ�นาจโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใด ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการ
ได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายเพือ่ ให้บคุ คลมีอ�ำ นาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายนั้นๆ
ได้เมื่อเห็นสมควร ยกเว้นรายการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยง จะต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำ�นาจนั้น
ต้องไม่เป็นรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำ�กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
• กรรมการสามารถดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
• กรรมการแต่ละคนสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
• กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้
ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
ปัจจุบนั กรรมการบริษทั ของบริษทั ดุสติ ธานี จำ�กัด (มหาชน) ทุกท่านมีการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านมีการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 2 แห่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท
โดยมีการกำ�หนดวัน และเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีอย่างชัดเจน ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่ง
รายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำ�กับ ควบคุม และดูแล
การปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนือ่ งและทันการณ์ หากมีวาระพิจารณาเรือ่ งพิเศษ นอกเหนือจากทีก่ �ำ หนดล่วงหน้าจะเรียก
ประชุมเป็นครั้งๆ ไป กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็น เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ
เรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและฝ่ายบริหารเสนอ
บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
• ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั ส่งหนังสือนัดประชุมและวาระการประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกำ�หนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
• ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และเลขานุการบริษทั จะร่วมกันพิจารณากำ�หนดวาระการประชุมก่อนการประชุม
แต่ละครัง้ อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการ
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
• เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 วันทำ�การ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
และให้ประธานกรรมการทำ�หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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•

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำ�นวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

•

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำ�คัญ อีกทั้งสนับสนุน
ให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท
เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการ
บริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้
มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร
ชั้นความลับของบริษัท ณ สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรร่วมกับฝ่ายจัดการ
1 ครัง้ เพือ่ พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์และกำ�หนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ
สำ�หรับการประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายอาสา สารสิน
นายชนินทธ์ โทณวณิก
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
นางปราณี ภาษีผล
นายบันเทิง ตันติวิท/1
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล/2
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์
นางวรางค์ ไชยวรรณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์/3
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์/4
นายสมประสงค์ บุญยะชัย/5
นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ
นางสินี เธียรประสิทธิ์
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

จำ�นวนการเข้าร่วมประชุม/จำ�นวนการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
ประชุม
สัมมนา
รวม
9/9
1/1
10/10
9/9
1/1
10/10
8/9
1/1
9/10
9/9
1/1
10/10
0/2
0/1
0/3
3/4
0/1
3/5
7/9
1/1
8/10
9/9
1/1
10/10
7/7
0/1
7/8
5/7
1/1
6/8
2/3
1/1
3/4
0/9
0/1
0/10
7/9
1/1
8/10
9/9
1/1
10/10

หมายเหตุ: /1 นายบันเทิง ตันติวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
/2
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 20 มิถุนายน 2560
/3
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560 และเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรรมการเป็นครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
/4
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรก
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
/5
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเป็น
ครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
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นอกจากนี้ บริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
และประเด็นที่สำ�คัญต่างๆ ทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการรับทราบเพือ่ นำ�ไปพัฒนาการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ซึง่ ในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็น
ผู้บริหาร 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิน
2. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
3. นางปราณี ภาษีผล
4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ตำ�เเหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นางวรางค์ ไชยวรรณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ เนื่องจากติดภารกิจ

•

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และได้มมี ติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยขึน้ รวมทัง้ สิน้ 4 คณะ
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
2. นางปราณี ภาษีผล
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ตำ�เเหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

และมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสำ�นักงานใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์พเิ ศษหิรญ
ั รดีศรี และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูด้ า้ นบัญชีและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอ
ที่จะทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม และประสบการณ์ท�ำ งานของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี �ำ นาจควบคุม)
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ทสี่ �ำ นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนดอย่างน้อย 3 คน กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้
ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีเลขานุการ 1 คน ซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2.6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเพียงพอ
2.7 สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
2.9 จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
7. ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
8. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
2.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.11 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
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หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ตามวรรคหนึ่งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.12 ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การหรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษทั
ได้กระทำ�ความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททราบและเพื่อดำ�เนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นให้แก่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีถงึ พฤติการณ์อนั ควรสงสัยทีต่ อ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธเี พือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
พฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
3. อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำ�ถามคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 สามารถขอคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้หากมีความจำ�เป็น
4. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
4.1 ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี และให้อยู่ในตำ�แหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท
จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
4.2 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาถึงที่สุด หรือคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำ�คุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ�ด้วย
ความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ท�ำ เป็นหนังสือยืน่ ต่อประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ การลาออกจะมีผล
นับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
4.4 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้บริษทั แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันที กรรมการตรวจสอบทีล่ าออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้ จงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้ส�ำ นักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบด้วยก็ได้
4.5 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำ�แหน่งต้องอยู่รักษาการ
ในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4.6 ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวทีอ่ อกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำ นวนครบตามกำ�หนด โดยบุคคลทีเ่ ข้า
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
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5. การประชุม และองค์ประชุม
5.1 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
5.2 ในการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำ�สั่ง
ของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็น
รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำ�หนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
5.3 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
5.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5.5 การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำ�เสมอ โดยได้รายงานผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
เรื่องความเพียงพอในการพิจารณาการควบคุมภายในและพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
ทุกไตรมาส สำ�หรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
ตำ�เเหน่ง
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
12/12
12/12
8/12

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นางวรางค์ ไชยวรรณ

ตำ�เเหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสำ�นักงานใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
บริษทั กำ�หนดให้มกี รรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อนำ�มาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 เสนอนโยบายและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
2.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยให้
สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทก่อนนำ�เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2.3 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
คณะจัดการของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ�อื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้โดย
ไม่ถกู จำ�กัดขอบเขต มีอ�ำ นาจเรียกสัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น
ร่วมประชุม ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็นได้โดยไม่จำ�กัด นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำ�ปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพอื่นๆ
หากเห็นว่ามีความจำ�เป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
3.1 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี และอยู่ในตำ�แหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
3.2 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาถึงที่สุด หรือคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำ�คุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ�ด้วยความ
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ท�ำ เป็นหนังสือยืน่ ต่อประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นีก้ ารลาออก
จะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
3.4 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจาก
ตำ�แหน่งต้องอยู่รักษาการในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่
3.5 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มีจ�ำ นวนครบตามกำ�หนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ อง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน
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4. การประชุม และองค์ประชุม
4.1 ให้ มี ก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนตามที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนหรื อ ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจำ�เป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่นอ้ ยกว่าปีละ 2 ครัง้
4.2 ในการเรียกประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคำ�สัง่ ของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำ�หนด
วันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
4.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
4.4 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับ
การประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นางวรางค์ ไชยวรรณ

ตำ�เเหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
4/4
4/4
2/4

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นางวรางค์ ไชยวรรณ

ตำ�เเหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

และมี นางจงกลนี ฉันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีเเละการเงินสำ�นักงานใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
บริษัทกำ�หนดให้มีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 1 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อให้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำ�หนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้
ทันสมัยอย่างสม่ำ�เสมอ
2.3 พิจารณานโยบายและแผนการดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทเพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการ
2.4 พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
2.5 พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อย
2.6 พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และจัดทำ�แผนในการสืบทอดตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2.7 เสนอแนะวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเป็นประจำ� เพือ่ นำ�ข้อมูล
มาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.9 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ได้โดยไม่ถูกจำ�กัดขอบเขต มีอำ�นาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมา
ให้ความเห็น ร่วมประชุม ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็นได้โดยไม่จำ�กัด นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคำ�ปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำ�เป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
3.1 ให้ประธาน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำ�แหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
3.2 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. ถูกถอดถอน
5. ต้องโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาถึงที่สุด หรือคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำ�คุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ�ด้วยความ
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้
การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
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3.4 ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตำ�แหน่งทัง้ คณะ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทีพ่ น้ จาก
ตำ�แหน่งต้องอยูร่ กั ษาการในตำ�แหน่งเพือ่ ดำ�เนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
3.5 ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวทีอ่ อกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิ-บาลและสรรหา เพือ่ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
มีจ�ำ นวนครบตามกำ�หนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่
ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ตนแทน
4. การประชุม และองค์ประชุม
4.1 ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาหรือประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจำ�เป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่นอ้ ยกว่าปีละ
2 ครั้ง
4.2 ในการเรียกประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือเลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคำ�สั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แจ้งไปยังกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
หรือกำ�หนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
4.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้ หมดทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับ
การประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นางวรางค์ ไชยวรรณ

ตำ�เเหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)
3/3
3/3
3/3

4. คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายชนินทธ์ โทณวณิก
2. นางสินี เธียรประสิทธิ์
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ตำ�เเหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

และมี นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล รองประธานฝ่ายสำ�นักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำ�นวนหนึ่ง
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2. อำ�นาจและหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร
2.1 กำ�กับดูแลการทำ�งานของคณะกรรมการบริหาร
2.2 ให้คำ�แนะนำ�ฝ่ายจัดการในการดำ�เนินธุรกิจ
2.3 กำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. หน้าที่เเละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
3.1 พิจารณาวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำ�ปี ของ
กลุ่มบริษัทตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3.2 อนุมัติการลงทุน แผนกำ�ลังคน การจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือน ภายใต้งบประมาณประจำ�ปีที่คณะกรรมการ
อนุมัติ
3.3 พิจารณาข้อพิพาท และคดีความต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
3.4 อนุมัติแต่งตั้ง ปลด และกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ
3.5 อนุมัติโครงสร้างและการบริหารระดับคณะบริหารลงมา
3.6 อนุมัติโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร
3.7 กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3.8 อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำ�ปีในวงเงินที่เกินกว่าอำ�นาจอนุมัติของ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของกลุ่มบริษัท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อการพิจารณาในหนึ่งรอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.9 อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ 30 ล้านบาท แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
3.10 อนุมัติการเช่าและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เป็นการดำ�เนินงานโดยปกติ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
4.1 กรรมการบริหารพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
1. พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
2. ลาออก
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
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4.2 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ
บริหารแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ใช้แบบประเมินทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนำ�มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำ�คัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
และการดำ�เนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ
ประเมิน ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมและการทำ�หน้าที่ของกรรมการ
4) การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0-4 เพียง 1 ช่อง
ในแบบประเมิน โดยให้มีความหมาย ดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำ�เนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม
จากนั้นนำ�คะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำ�หนดเป็นเกณฑ์ดังนี้
ท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 = ดี
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 = พอใช้
ต่ำ�กว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง
ขั้นตอน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกคนประเมินตนเองในเดือนธันวาคม ภายหลังที่
กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำ�ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านกลับมายังเลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวม
ผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำ�หนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำ�งานของคณะกรรมการต่อไป
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยจัดให้มีการประเมิน
ผลคณะกรรมการแบบรายคณะโดยสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
หลักเกณฑ์
บริษัทได้จัดทำ�แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยนำ�แนวทางจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำ�คัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
และการดำ�เนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
ขั้นตอน
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะจัดส่งแบบประเมินให้สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนประเมินตนเองทุกสิ้นปี
ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำ�ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะ
กรรมการชุดย่อย เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำ�หนดมาตรการ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
ในปี 2560 ได้กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยรวมในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่สามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษทั และแนวปฏิบตั ใิ นการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจน
สร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำ�เนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีการดำ�เนินการดังนี้
•

ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแก่กรรมการใหม่

•

ส่งมอบ “คู่มือสำ�หรับกรรมการ” ให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท และกฎหมายสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือรับรองของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ คูม่ อื นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทด้านอื่นๆ

•

จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการนำ�เสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลการดำ�เนินงาน และกิจกรรมของบริษัท

ในปี 2560 มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ทง้ั หมด 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย
การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับคณะกรรมการบริษัท
บริษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ศึกษาและอบรมเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องกรรมการ
บริษทั ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในปี 2560 มีกรรมการเข้าอบรมสัมมนา
ดูงานต่างๆ ดังนี้
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กรรมการ
หลักสูตร
สถาบัน
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1. สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. มาตรฐานการบัญชีปี 2560
2. สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. หลักสูตรอบรมโดย
3. สมาคมส่งเสริมสถาบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ กรรมการบริษัทไทย
บริษัทไทย
นางปราณี ภาษีผล
1. CEO Succession
1. สมาคมส่งเสริมสถาบัน
Management
กรรมการบริษัทไทย
2. Board Matters and Trends 2. สมาคมส่งเสริมสถาบัน
รุ่น 2/2017
กรรมการบริษัทไทย
3. Compensation and Benefits 3. Omegaworldclass
Design Fundamental and
Practical Master Class 2017
4. AC Forum 2560
4. บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท
(ประเทศไทย) จำ�กัด

วันเดือนที่อบรม
ปี 2560
ปี 2560
ปี 2560
23 มีนาคม 2560
16-17 กุมภาพันธ์ 2560
16-17 พฤษภาคม 2560
7 สิงหาคม และ
21 พฤศจิกายน 2560

• การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
1. กำ�หนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน และงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
2. ควบคุมดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีของกลุ่มบริษัทที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยสามารถเพิ่ม Shareholders
value ทำ�ให้กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น
3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตลอดจนติดตาม
การดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำ�เนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทต่อคณะ
กรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
4. กำ�หนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุม่ บริษทั และสนับสนุนการดำ�เนินงานในทุกหน่วยงานของกลุม่ บริษทั เพือ่ ให้
สามารถพัฒนา และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. อนุมัติเลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง พนักงานระดับบริหาร
6. สร้างวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำ�ให้ฝ่ายบริหารทุกระดับ
7. ให้คำ�แนะนำ�และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลด
ความเสี่ยง โดยกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำ�ปีในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. อนุมัติการจ่ายเงินของกลุ่มบริษัทที่เกินกว่างบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่าต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำ�ปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลงานซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท
แผนการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถสืบทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท�ำ หน้าทีป่ ระสานงานกับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหาร ตาม
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตำ�แหน่งงาน ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทัง้ ภายใน (Internal Training Program)
และภายนอกบริษัท (External Training Program) สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมัติเหมาะสมที่จะ
สามารถสืบทอดตำ�แหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มได้หากตำ�แหน่งดังกล่าวว่างลง
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษทั มีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการให้ด�ำ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั รวมทัง้ ได้ก�ำ หนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษัท (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อเลขานุการบริษัท)

• การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีการดำ�เนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น) ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีกลไกในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานที่ทำ�ให้สามารถควบคุม ดูแลจัดการ และรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้
•

ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทำ�รายการใดๆ บริษัทต้องดูแลรับผิดชอบด้วย ดังนั้น บริษัทจึงส่งตัวแทนกรรมการของบริษัท
ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งในเรื่องการดำ�เนินงาน รวมถึง
การต้องเสนองบประมาณต่างๆ ของบริษัทย่อยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทรับทราบ หรืออนุมัติตามแต่กรณี
และก่อนทีก่ รรมการตัวแทนจะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งสำ�คัญในบริษทั ย่อย ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
นอกจากนี้ ต้องดูแลรายการเกี่ยวโยงหรือการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือรายการ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั กรรมการตัวแทนดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งบริษทั และกำ�กับดูแล
ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำ�เนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือรายการที่ต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติคณะกรรมการบริษัทด้วย
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ทัง้ นี้ การส่งตัวแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ และต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท
•

กำ�กับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการทำ�รายการต่างๆ ของบริษัทย่อย
1. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำ นาจและหน้าทีใ่ นการสอบทานให้บริษทั และบริษทั ย่อย
มีรายงานทางการเงินที่จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ
ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
2. การทำ�รายการกับบุคคลเกี่ยวโยง
การทำ�รายการกับบุคคลเกีย่ วโยง บริษทั ย่อยต้องให้บริษทั อนุมตั ริ ายการดังกล่าวและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�การสอบทานราคา หรืออัตราของรายการ
ดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินถูกต้องแล้ว
3. การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการทำ�รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยกับผูเ้ กีย่ วข้อง ทีเ่ ป็นรายการได้มาหรือจำ�หน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต.
4. การทำ�รายการสำ�คัญอื่น
การทำ�รายการสำ�คัญอื่น บริษัทย่อยจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำ�นักงาน ก.ล.ต. และมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้

•

กำ�หนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแลกิจการ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ สำ�หรับการตรวจสอบ
บริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำ�การตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นตรวจสอบด้านการเงินเป็นหลัก รวมถึงการสอบทาน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั
และบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจอย่างเพียงพอ
•

กลไกอื่นๆ

กลไกอื่นๆ ในการกำ�กับดูแลบริษัทย่อย เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษทั และผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย และปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ไม่มี –

• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ซึ่งใช้กับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท โฆษกผู้รับมอบอำ�นาจ และบุคคล
อื่นทุกคนในกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการสำ�คัญคือ
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1. ข้อมูลสารสนเทศที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน (บจ/ป 11-00 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของ
บริษัทจดทะเบียน)
2. ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันใน
การรับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ของบริษัท
3. ข้อมูลสารสนเทศใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือที่ถือได้ว่าสำ�คัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน
(“ข้อมูลสำ�คัญ”) หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยทันทีผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
•

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำ�ให้เสียประโยชน์ และความสามารถใน
การแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำ�เป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้
ถ้อยคำ� หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำ�ให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

•

ห้ามเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำ�คัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (Material Non-public Information) ให้แก่
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต กลุม่ บุคคล หรือบุคคลอืน่ ใด (รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ สือ่ มวลชน) จนกว่า
ข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ยกเว้น กรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำ�หนดหรือกฏหมายต่อ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่กำ�กับดูแลบริษัท หรือในกรณีที่มีความจำ�เป็นทางธุรกิจซึ่งทำ�ให้บริษัท
จะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี ผู้ประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน
ที่ปรึกษากฏหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะดำ�เนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อ
รักษาความลับไว้ โดยการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดหรือกฏของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ที่กำ�กับดูแล

ช่วงระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period)
บริษัทกำ�หนดให้มีระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำ�เนินงาน จนถึงวันที่
ประกาศผลการดำ�เนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งอาจจะนำ�ไป
สู่การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) หรือการสร้างราคาหลักทรัพย์ (Stock Price Manipulation) ทั้งนี้ในระหว่าง
ช่วงเวลา Quiet Period บริษัทงดการตอบคำ�ถามใดๆ เกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานที่กำ�ลังจะประกาศ และงดให้ความเห็นเกี่ยวกับ
แนวโน้มผลการดำ�เนินงาน ตลอดจนไม่สามารถรับนัดการประชุมหรือตอบคำ�ถามทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือ
สื่อมวลชนได้ ยกเว้นกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
ทั้งนี้ให้บริษัทประกาศระยะเวลางดให้ข้อมูลของปีปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar)
ในปี 2560 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใด ๆ เกีย่ วกับการกระทำ�ความผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน
ในทางมิชอบ
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
บริษทั กำ�หนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารทีอ่ ยูส่ อี่ นั ดับรองจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ รวมทัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ เอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำ�ทุกปี
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญในการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระเพื่อสอบทานให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำ�หนด และกฎหมาย รวมทั้งประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและความเสีย่ งต่างๆ ภายในองค์กร ซึง่ จะทำ�เป็นประจำ�ทุกปี โดย
ประเมินใน 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม
และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น
สำ�หรับตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นายอรรถพล วัชระไพโรจน์ ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นกลไกสำ�คัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำ�ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยเห็นชอบให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และมีกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หัวหน้าหน่วยธุรกิจ และตัวแทนจากแต่ละฝ่ายในองค์กร
เพื่อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทในการดำ�เนินงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันมีบทบาทหลักดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรภายใต้กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
2. กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงหลักที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) รวมถึงการระบุปัจจัยเสี่ยง ตัวชี้วัด การติดตามและควบคุมดูแลความเสี่ยง
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. ทบทวน พิจารณา และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติ ทิศทางและนโยบาย ตลอดจน
ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมหรือข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารพูดคุยในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งอย่างเปิดกว้างและต่อเนือ่ งให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กร
และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกตามสายธุรกิจของบริษัท
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามกระทำ�การใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การมีกิจกรรมหรือกระทำ�การใดๆ อันอาจทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้รับ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร การแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัท การใช้ข้อมูล
ของบริษัทหาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีทมี่ คี วามจำ�เป็นต้องทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการนัน้ จะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก และคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณารายการทีต่ นมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำ�เสนอ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
•

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของ
ทุกปีส�ำ หรับกรณีทร่ี ะหว่างปีกรรมการหรือผูบ้ ริหารรวมถึงบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องจำ�เป็นต้องเข้าทำ�ธุรกรรมใดๆ กับบริษทั และ
บริษทั ย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา

•

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั มีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
กำ � หนด ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

• การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำ�คัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและ
ขั้นตอนการทำ�งานของบริษัทมีความถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสำ�นักเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน ส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบริษัทจะนำ�ไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ดังนี้
ประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
กำ�หนดกรรมการอิสระมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

เหตุผล
คณะกรรมการไม่มีการกำ�หนดวาระที่ดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระและ
กรรมการ เนื่องจากบริษัทต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งหาก
พิจารณาความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการแล้วก็มีความเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งนานกว่านั้น

