1

สารบัญ
เรือ ง

หน้ า

1.

ข้อมูลทัวไปของบริ

ษทั ฯ ................................................................................................................................... 1

2.

ข้อมูลทัวไปของบริ

ษทั ในเครือของบริษทั ฯ ........................................................................................................ 1

3.

ข้อมูลทางการเงิน ............................................................................................................................................ 9

4.

โครงสร้างการจัดการ...................................................................................................................................... 10

5.

การมีสว่ นได้เสียของคณะกรรมการ ................................................................................................................ 11

6.

ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ........................................................................................................ 12

7.

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ............................................................................................................................. 14

8.

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด ี ................................................................................................................... 14

9.

ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ .................................................................................. 39

2

1.

2.

ข้อ มูล ทัวไปของบริ

ษทั ฯ
ชือบริษทั

บริษทั เครือไทย โฮลดิง ส์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจถือหุน้ ในบริษทั อืน (Holding Company)

สถานทีต งั  สํานักงานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ ชัน ที 12 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

7,536,411,860 บาท1

ทุนทีอ อกและชําระแล้ว

10,000 บาท

จํานวนหุน้ ทัง หมดทีอ อกจําหน่ายแล้ว

1,000 หุน้

ชนิดหุน้ ทัง หมดทีอ อกจําหน่ายแล้ว

หุน้ สามัญ

วันทีจ ดทะเบียน

29 มิถุนายน 2561

โทรศัพท์

(66) 0 2631 1331

โทรสาร

(66) 0 2236 7614

เลขทะเบียนบริษทั ฯ

0107561000285

ข้อ มูล ทัวไปของบริ

ษทั ในเครือ ของบริษทั ฯ

บริษัท ฯ จัดตัง ขึนเมือวัน ที  มิถุน ายน  เพือรองรับ การปรับ โครงสร้างกิจการระหว่างบริษัท ไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษทั เครืออาคเนย์ จํากัด (“เครืออาคเนย์”) ซึง เป็ นไปตามมติทปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง ที 1/2561 ของบริษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง ประชุมเมือวันที 15 มิถุนายน 2561 ทีไ ด้มมี ติอนุ มตั ิ
การปรับโครงสร้างกิจการและการรับโอนกิจการทัง หมดของเครืออาคเนย์ (“การปรับโครงสร้างกิจการ”)
เมือวันที  กรกฎาคม  ทีป ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที / ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม ทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ฯ จากจํานวน , บาท เป็ น จํานวน 7,536,411,860 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ จํานวน
753,640,186 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ  บาท เพือรองรับการปรับโครงสร้างกิจการ และเพือชําระเป็ นค่าตอบแทน
สําหรับการรับโอนกิจการทัง หมด
เมือวันที  มกราคม  ทีป ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 1/2562 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลดทุนจด
ทะเบียนเริม แรกของบริษทั ฯ จํานวน 10,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จํานวน 7,536,411,860 บาท เป็ นจํานวน
7,536,401,860 บาท โดยการลดจํานวนหุน้ 1,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึง บริษัทฯ จะดําเนินการจด
ทะเบียนลดทุน เมือดําเนินการจดทะเบียนเปลีย นแปลงทุนชําระแล้ว เพือรองรับการปรับโครงสร้างกิจการ และเพือชําระ
เป็ นค่าตอบแทนสําหรับการรับโอนกิจการทัง หมดเสร็จสิน
1

ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 1/2561 ของบริษัทฯ ซึงประชุมเมือวัน ที 19 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั ิเพิม ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ จากจํานวน 10,000 บาท เป็ นจํานวน ,536,411, บาท โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน ,640, หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้
ละ 10 บาท เพือรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และเพือชําระเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการรับโอนกิจการทัง หมด ซึงขณะนีอยู่
ระหว่างการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และทีป ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 1/2561 ของบริษทั ฯ ซึงประชุมเมือ วันที
19 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนเริม แรกของบริษทั ฯ จํานวน , บาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จํานวน
7,536,411, บาท เป็ นจํานวน ,536,401, บาท โดยการลดจํานวนหุน้ , หุน้
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1

ทัง นี ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทฯ ไม่มบี ริษัทในเครือหรือการลงทุนในบริษัทอืน ในสัดส่วนเกินกว่า
ร้อยละ  ของจํานวนหุน้ ทีอ อกจําหน่ายแล้ว เนืองจากบริษทั ฯ ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการและ
รับโอนกิจการของเครืออาคเนย์ ซึง บริษทั ฯ คาดว่าจะดําเนินการปรับโครงสร้างและรับโอนกิจการของเครืออาคเนย์แล้ว
เสร็จ ภายในปี 
อนึง ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการ และการรับโอนกิจการเสร็จสิน บริษทั ฯ จะมีบริษทั ในเครือดังนี
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5

บริษทั เครือไทย โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริษทั พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด
โกลเด้น แคปปิ ตอล (สิงคโปร์) ลิมเิ ต็ด
เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ลิมเิ ต็ด
บริษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทิพยประกันภัย (สปป. ลาว) จํากัด
Asian Reinsurance Corporation
บริษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด
บริษทั สินบัวหลวงลิสซิง จํากัด

SELIC

* สัดส่วนการถือหุน้ ขึน อยู่กบั ผลการทําคําเสนอซือ หลักทรัพย์

TGH
SEM
พลาซ่า แอทธินี
Golden Capital
MM Group
SELIC
SEIC
TIC
DHIP
ARC
SECAP
SBL

99.97%

กลุม่ ธุร กิ จ
ประกัน ชีวิ ต

TIC
DHIP
ARC

100.00%*
10.00%
2.04%

SBC
CCL
SEAD
TCC Card
SEA
SEA PTE
RDD
S Sofin
ASH
CSH
BCS
BCB

SEIC

97.33%

กลุม่ ธุร กิ จ
ประกัน วิ น าศภัย
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CCL

SBC

100.00%
100.00%

SBL

SECAP

100.00%

100.00%

กลุ่ม ธุร กิ จ ลีซซิ ง

บริษทั สินบัวหลวงแคปปิ ตอล จํากัด
บริษทั คอนเซพ แลนด์  จํากัด
บริษทั อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี จํากัด
บริษทั ทีซซี ี พริวเิ ลจ การ์ด จํากัด
บริษทั ศูนย์วชิ าการอาคเนย์ จํากัด
SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD.
บริษทั รถดีเด็ด ออโต้ จํากัด
บริษทั เอส โซฟิ น จํากัด
บริษทั เอเชียติก เฮาส์ จํากัด
บริษทั แคปปิ ตอล เซอร์วสิ โฮลดิง จํากัด
บริษทั บิก ซี เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริษทั บิก ซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด

TGH

49.00%
100.00%

BCB

BCS

CSH

ASH

100.00%
100.00%

S Sofin

RDD

100.00%
99.98%

SEA PTE

SEA

TCC Card

SEAD

100.00%

100.00%

99.97%

100.00%

กลุ่ม ธุร กิ จ อืน

(1)

(2)

(3)

บริษทั อาคเนย์ป ระกัน ชีวิ ต จํา กัด (มหาชน) (SELIC)
ชือ บริษทั

บริษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุร กิ จ

ประกันชีวติ

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ ชัน 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0107555000384

ทุน จดทะเบีย น

2,200,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

2,200,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 99.97

บริษทั อาคเนย์ป ระกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) (SEIC)
ชือ บริษทั

บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุร กิ จ

ประกันวินาศภัย

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ ชัน ที จี ถึงชัน 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0107555000392

ทุน จดทะเบีย น

500,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

500,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 97.33

บริษทั ไทยประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) (TIC)
ชือ บริษทั

บริษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุร กิ จ

ประกันวินาศภัย

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

/ อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบีย นบริษทั

0107536000820

ทุน จดทะเบีย น

235,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

235,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 1001

หมายเหตุ: 1 สัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการขึน อยู่กบั จํานวนผูถ้ อื หุน้ เดิม TIC ทีต อบรับคําเสนอซือ
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(4)

(5)

(6)

บริษทั อาคเนย์แ คปปิ ตอล จํา กัด (SECAP)
ชือ บริษทั

บริษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

บริการรถเช่าเพือธุรกิจ และธุรกิจให้สนิ เชือ

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

184 ชัน ที 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0105537045761

ทุน จดทะเบีย น

200,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

200,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100

บริษทั สิ น บัว หลวงลิ ส ซิ ง จํา กัด (SBL)
ชือ บริษทั

บริษทั สินบัวหลวงลิสซิง จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

บริษทั ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์และให้บริการสินเชือ

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

184 ชัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0105537045787

ทุน จดทะเบีย น

200,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

200,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100

บริษทั สิ น บัว หลวงแคปปิ ตอล จํา กัด (SBC)
ชือ บริษทั

บริษทั สินบัวหลวงแคปปิ ตอล จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

บริษทั ประกอบธุรกิจให้กยู้ มื เงินทุนสําหรับบริษทั ในเครือ

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

184 ชัน 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0105537045744

ทุน จดทะเบีย น

100,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

100,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100
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(7)

(8)

(9)

บริษทั คอนเซพ แลนด์ 5 จํา กัด (CCL)
ชือ บริษทั

บริษทั คอนเซพ แลนด์ 5 จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

บริษทั ประกอบธุรกิจให้บริการทีจ อดรถยนต์แก่ SECAP

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

184 ชัน ที 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0105552091794

ทุน จดทะเบีย น

180,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

180,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100

บริษทั อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี จํา กัด (SEAD)
ชือ บริษทั

บริษทั อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

ให้บริการเกีย วกับงานปรึกษาด้านการลงทุน

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0105559125325

ทุน จดทะเบีย น

5,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

5,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100

บริษทั ทีซีซี พริวิ เลจ การ์ด จํา กัด (TCC Card)
ชือ บริษทั

บริษทั ทีซซี ี พริวเิ ลจ การ์ด จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

ประกอบกิจการทําการตลาดให้บริการซือ สินค้าผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มบริษทั

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน ที 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบีย นบริษทั

0105557048358

ทุน จดทะเบีย น

100,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

100,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 99.97
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(10)

(11)

(12)

บริษทั ศูน ย์วิ ชาการอาคเนย์ จํา กัด (SEA)
ชือ บริษทั

บริษทั ศูนย์วชิ าการอาคเนย์ จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

ประกอบกิจการบริการสถานฝึกอบรมเพือพัฒนาฝีมอื แรงงานของลูกจ้าง ของ
บริษทั ในเครือ

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

184 ชัน ที 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0105558164980

ทุน จดทะเบีย น

1,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

1,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100

SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD. (SEA PTE)
ชือ บริษทั

SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD.

ประเภทธุร กิ จ

ดําเนินธุรกิจบริการทีป รึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point Singapore (119958)

เลขทะเบีย นบริษทั

201428207K

ทุน จดทะเบีย น

1 ดอลลาร์ สิงคโปร์

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

1 ดอลลาร์ สิงคโปร์

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100

บริษทั รถดีเด็ด ออโต้ จํา กัด (RDD)
ชือ บริษทั

บริษทั รถดีเด็ด ออโต้ จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

ขายและให้เช่ารถยนต์มอื สองสภาพดี

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

2310/14 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900

เลขทะเบีย นบริษทั

0105560014612

ทุน จดทะเบีย น

1,000,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

1,000,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100
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(13)

(14)

(15)

บริษทั เอส โซฟิ น จํา กัด (S Sofin)
ชือ บริษทั

บริษทั เอส โซฟิ น จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

ดําเนินธุรกิจเกีย วกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการทําประกันภัย

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0105560052646

ทุน จดทะเบีย น

100,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

100,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 99.98

บริษทั เอเชีย ติ ก เฮาส์ จํา กัด (ASH)
ชือ บริษทั

บริษทั เอเชียติก เฮาส์ จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

ให้ เช่ า พื น ทีใ นอาคารสํ า นั ก งาน ให้ ก ับ บริษั ท ทัว ไป และบริษั ท ในเครือ
อาคเนย์

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย นบริษทั

0455529000076

ทุน จดทะเบีย น

5,522,500 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

5,522,500 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100

บริษทั แคปปิ ตอล เซอร์วิ ส โฮลดิง จํา กัด (CSH)
ชือ บริษทั

บริษทั แคปปิ ตอล เซอร์วสิ โฮลดิง จํากัด

ประเภทธุร กิ จ

บริษทั ดําเนินธุรกิจเป็ นบริษทั โฮลดิง ลงทุนในบริษทั บิก ซี เซอร์วสิ เซส จํากัด
ซึง เป็ นบริษทั ร่วมทุน ดําเนินธุรกิจโบรคเกอร์ประกันชีวติ และประกันวินาศภัย

ทีต งั  สํา นัก งานใหญ่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบีย นบริษทั

0105559042560

ทุน จดทะเบีย น

100,000 บาท

ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว

100,000 บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

ร้อยละ 100
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3.

ข้อ มูล ทางการเงิ น

เนืองจากบริษทั ฯ จัดตัง ขึน เมือวันที 29 มิถุนายน 2561 งบการเงินของบริษทั ฯ ซึง แสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน ตัง แต่วนั ทีจ ดั ตัง บริษทั ฯ ถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว )

(หน่ ว ย: ล้า นบาท)
สิ น ทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

10,000

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

45,500

รวมสิ น ทรัพย์หมุน เวีย น

55,500

รวมสิ น ทรัพย์

55,500

หนี สิ น และส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น
หนีสนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีอนื - กิจการทีเ กีย วข้องกัน

53,500

เจ้าหนีอนื

247,425

รวมหนี สิ น หมุน เวีย น

300,925

รวมหนี สิ น

300,925

ส่ว นขาดของผูถ้ ือ หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

7,536,411,860

ทุนทีอ อกและชําระแล้ว

10,000

ขาดทุนสะสม

(255,425)

รวมส่ว นขาดของผูถ้ ือ หุ้น

(245,425)

รวมหนี สิ น สุทธิ จ ากส่ว นขาดของผูถ้ ือ หุ้น

55,500

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินของบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
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งบกําไรขาดทุน
สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีต งั  แต่ว นั ที 29
มิ ถนุ ายน 2561
(วัน จดทะเบีย นจัด ตัง บริษทั )
ถึงวัน ที 31 ธัน วาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว )

(หน่ ว ย: ล้า นบาท)

รายได้
รายได้อนื

-

รวมรายได้

-

ค่า ใช้จ ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

255,425

รวมค่าใช้จ ่า ย

255,425

ขาดทุน ก่อ นภาษี เงิ น ได้

(255,425)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

-

ขาดทุน สํา หรับ งวด

(255,425)

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินของบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด

4.

โครงสร้า งการจัด การ

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 โครงสร้า งการจัด การของบริษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริษั ท ฯ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี
คณะกรรมการบริษทั
รายชือ

ตํา แหน่ ง

1. นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี

ประธานกรรมการ

2. คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุม่

รองประธานกรรมการ

4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

กรรมการ

5. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์

กรรมการ

6. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

กรรมการ
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รายชือ

ตํา แหน่ ง

7. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

8. นายอภิชยั บุญธีรวร

กรรมการ

9. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการ / กรรมการอิสระ

10. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ

กรรมการ / กรรมการอิสระ

11. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

12. นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
รายชือ

ตํา แหน่ ง

1. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์

กรรมการบริหาร

3. นายอภิชยั บุญธีรวร

กรรมการบริหาร

4. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชือ

ตํา แหน่ ง

1. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

5.

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการตรวจสอบ

การมีส ่ว นได้เสีย ของคณะกรรมการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน โดยในปี 2561
โดยกรรมการทัง หมดไม่มสี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ ริษทั ฯ ทําขึน ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 เนืองจากบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกิจการ จึงยังไม่มกี ารประกอบธุรกิจ หรือเข้าลงนามในสัญญาใดๆ
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การถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ในเครือ

ตํา แหน่ ง

จํา นวนหุ้น
ณ วัน ที 31
ธัน วาคม
2560

จํา นวนหุ้น
ณ วัน ที 31
ธัน วาคม
2561

สัด ส่ว นการ
ถือ หุ้น (ร้อ ย
ละ)

จํา นวนหุ้น
เพิ ม (ลด)
ระหว่า งปี

1. นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี

ประธานกรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

2. คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี

รองประธาน
กรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุม่

รองประธาน
กรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

กรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

5. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์

กรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

6. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

กรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

7. นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

8. นายอภิชยั บุญธีรวร

กรรมการ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

9. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการ /
กรรมการอิสระ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

10. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

11. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

12. นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

-

ไม่มี

ไม่มี

-

รายชือ

6.

ผลประโยชน์ต อบแทนของคณะกรรมการ

ทีป ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง ที 1/2561 เมือวันที 19 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั คิ ่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นจํานวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนดังกล่าว
มีผลตัง แต่วนั ที 19 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป และให้มผี ลเป็ นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมี
มติเป็ น อย่ า งอืน และเสนอให้ค ณะกรรมการบริษัท มีอํา นาจในการจัด สรรและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยภายในวงเงินดังกล่าว เช่น การกําหนดค่าตอบแทนรายเดือน หรือการกําหนดเบีย ประชุม ตาม
ความเหมาะสมและจําเป็ น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวม
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ในรอบบัญ ชีสนิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ราย
เท่ากับ 1,360,000 บาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง โดยมีรายละเอียด ดังนี
ค่า ตอบแทน
(บาท)

จํา นวนประชุม
ครัง (ต่อ ปี )

รวมเป็ น เงิ น

หุ้น หุ้น กู้ หรือ
สิ ทธิ ป ระโยชน์
อย่า งอืน

1. นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี

ไม่รบั ค่าตอบแทน

-

ไม่รบั ค่าตอบแทน

ไม่มี

2. คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี

ไม่รบั ค่าตอบแทน

-

ไม่รบั ค่าตอบแทน

ไม่มี

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุม่

50,000

3

150,000

ไม่มี

4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

40,000

3

120,000

ไม่มี

5. นางอาทินนั ท์ พีชานนท์

40,000

3

120,000

ไม่มี

6. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

40,000

3

120,000

ไม่มี

7. นายสมชัย สัจจพงษ์

40,000

3

120,000

ไม่มี

8. นายอภิชยั บุญธีรวร

40,000

3

120,000

ไม่มี

9. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

40,000

3

120,000

ไม่มี

10. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ

40,000

3

120,000

ไม่มี

11. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

40,000

3

120,000

ไม่มี

12. นางกุลภัทรา สิโรดม

40,000

3

120,000

ไม่มี

1,230,000

-

รายชือ
คณะกรรมการบริษทั

รวมทัง สิ น
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

50,000

1

50,000

ไม่มี

. นายโยธิน พิบลู ย์เกษตรกิจ

40,000

1

40,000

ไม่มี

. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

40,000

1

40,000

ไม่มี

รวมทัง สิ น

130,000

-

รวมทัง สิ น

1,360,000

-
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7.

นโยบายการจ่ายเงิ น ปัน ผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และการจัดสรรเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที
กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มขี าดทุนสะสมในส่วนของผู้ถอื หุ้น อย่างไรก็
ตาม การจ่ายเงิน ปั น ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย นแปลงได้ข ึน อยู่กบั ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืน ๆ ตามที
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสํารองเงินไว้เพือบริหาร
กิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพือจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทฯ เงือนไขและข้อจํากัดตามทีกําหนดในสัญญากู้ยมื เงิน การได้รบั ความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผลจาก
สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ ากับ และส่ง เสริม การประกอบธุ ร กิจ และการจ่ า ยเงิน ปั น ผลนั น ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การ
ดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ ในกรณีทบี ริษทั พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปั นผล บริษทั
ฯ จะต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอืนทีเ กีย วข้อง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสําคัญ ทัง นี การจ่ายเงินปั นผลประจําปี จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษทั ฯ อาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างการได้เป็ นครัง คราวเมือ
เห็นว่าบริษทั ฯ มีกําไรพอทีจ ะทําเช่นนัน ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
ทราบในคราวถัดไป
8.

นโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การทีด ี

บริษั ท ฯ ได้ต ระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของการกํา กับ ดู แ ลกิจ การทีดีว่ า เป็ น สิงสํา คัญ ทีจ ะช่ ว ยส่ งเสริม การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยังยื
 น ซึงจะนํ าไปสู่ประโยชน์
สูงสุดต่อผูม้ สี ว่ นเกีย วข้องทุกฝ่ าย ตัง แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืนๆ ดังนัน คณะกรรมการบริษทั
ฯ จึงได้เห็นควรให้มกี ารจัดทํานโยบายเกีย วกับการกํากับดูแลกิจการทีด ขี นึ โดยครอบคลุมเนือหาหลักการสําคัญตัง แต่
โครงสร้าง บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่าง
โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพือเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความเชือมันว่
 าการดําเนินงาน
ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถอื หุ้นและผูม้ สี ่วนได้
เสียทุกฝ่ าย
เพือให้บริษัทฯ มีความน่ าเชือถือสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และเพือประโยชน์ ในการสร้าง
คุณ ค่าให้กิจการอย่างยังยื
 น ตรงตามความมุ่งหวังของทัง ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม
บริษัทฯ จึงได้จดั ทํานโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดโี ดยยึดหลักปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
สําหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ซึง จัดทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือเป็ นแนวทาง
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
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หลัก การและนโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด ี โดยครอบคลุมหลัก
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี
หลัก ปฏิ บ ตั ิ 1: บทบาทและความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 1.1
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําทีต้องกํากับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการทีด ี ซึง ครอบคลุมถึง

•

(1)

การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

(2)

การกําหนดกลยุท ธ์ นโยบายการดําเนิ น งาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพ ยากรสําคัญ เพือ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

(3)

การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 1.2
ในการสร้างคุณ ค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
 น คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแล
กิจการทีด ี (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1)

สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการทีด โี ดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(2)

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

(3)

เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง แวดล้อม

(4)

สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย นแปลง

ทัง นี คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนีในการกํากับดูแลบริษทั ฯ ให้นําไปสู่ผลการกํากับดูแลกิจการที
ดี
1.2.1

คณะกรรมการจะคํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิง แวดล้อมเป็ นสําคัญ นอกเหนือจากผล
ประกอบการทางการเงิน

1.2.2

คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นํา ในการกํากับดูแลกิจการเพือขับเคลือน
วัฒนธรรมองค์กรทีย ดึ มันในจริ

ยธรรม

1.2.3

คณะกรรมการจะจัดให้มนี โยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทีแ สดงถึงหลักการและ
แนวทางในการดําเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็ นต้น
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1.2.4

•

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มกี ารสือสารเพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มี
กลไกเพีย งพอทีเอือให้มีการปฏิบ ัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบ ัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 1.3
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) และซือสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติทีป ระชุม ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางทีได้กําหนดไว้รวมทัง มีกระบวนการอนุ ม ัติก าร
ดําเนินงานทีส าํ คัญ เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมทีม ผี ลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ การทํารายการกับ
บุคคลทีเ กีย วโยงกัน การได้มา/จําหน่ายไปซึง ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น

•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 1.4
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าทีแ ละความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารและฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้าทีต ามทีไ ด้รบั มอบหมาย
1.4.1

คณะกรรมการจะจัดทํากฎบัตรหรือนโยบายเกีย วกับการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ทีร ะบุ
หน้าทีแ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพือใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข องกรรมการทุกคน
และจะจัดให้มกี ารทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละครัง รวมทัง ทบทวนการแบ่ง
บทบาทหน้ าทีค ณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้ าทีบ ริห าร และฝ่ ายจัดการ อย่ างสมําเสมอเพือให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

1.4.2

คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าทีข องตน และมอบหมายอํานาจการจัดการบริษทั ให้แก่
ฝ่ ายจัดการ โดยทําการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการ
ปลดเปลือ งหน้าทีค วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ ายจัดการ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีตามทีได้รบั มอบหมาย ทัง นี ขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารและฝ่ ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี

เรืองทีค วรดูแลให้มกี ารดําเนินการ
หมายถึง เรืองทีค ณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักให้มใี นการดําเนินการอย่างเหมาะสม ทัง นี คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูเ้ สนอเรืองเพือพิจารณาได้ ซึง ได้แก่เรืองดังต่อไปนี
ก.

การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

ข.

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย ดึ มันในจริ

ยธรรม รวมทัง ประพฤติตนเป็ นต้นแบบ

ค.

การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

ง.

การสรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร
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จ.

การกํ า หนดโครงสร้า งค่ า ตอบแทนที เป็ นเครือ งจู ง ใจให้ บุ ค ลากรปฏิ บ ัติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักขององค์กร

เรืองทีด าํ เนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ
หมายถึง เรืองทีค ณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร และฝ่ ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ ายจัดการ
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึง คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นระยะๆ ตามทีเ หมาะสม ซึง ได้แก่เรืองดังต่อไปนี
ก.

การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงานประจําปี

ข.

การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย งและการควบคุมภายใน

ค.

การกําหนดอํานาจดําเนินการทีเ หมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ

ง.

การกําหนดกรอบการจัด สรรทรัพ ยากร การพัฒ นาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ
บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ฉ.

การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชือถือ

เรืองทีค ณะกรรมการไม่ควรดําเนินการ
หมายถึง เรืองทีค ณะกรรมการจะกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารและฝ่ าย
จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึง ได้แก่เรืองดังต่อไปนี
ก.

การจัดการ (execution) ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทีค ณะกรรมการอนุมตั แิ ล้ว
ทัง นี คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซือ จัดจ้างการ
รับบุคลากรเข้าทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายทีก าํ หนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการ
ตัดสินใจ เว้นแต่มเี หตุจาํ เป็ น

ข.

เรืองทีข อ้ กําหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ริ ายการทีก รรมการมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 2: กํา หนดวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ า หมายหลัก ของบริษทั ทีเป็ น ไปเพือ ความยังยื
 น
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 2.1
คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั (objectives) เป็ นไปเพือความ
ยังยื
 น โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั  บริษัท ลูกค้า ผู้มสี ่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวม
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•

2.1.1

คณะกรรมการมีหน้าทีร บั ผิดชอบดูแลให้บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายหลัก (objectives) ที
ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และ
สือ สาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําเป็ นวิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วม
ขององค์กร (vision and values) หรือวัตถุ ประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรือ
อืนๆ ในทํานองเดียวกัน

2.1.2

ในการบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์หรือ เป้ าหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรูป แบบธุรกิจ (business
model) ทีสามารถสร้างคุณค่าให้ทงั  แก่บริษัทฯ ผู้มสี ่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กนั ไปโดย
พิจารณาถึง
(1)

สภาพแวดล้อ มและการเปลีย นแปลงปั จจัยต่ างๆ รวมทัง การนํ าเทคโนโลยีม าใช้อ ย่า ง
เหมาะสม

(2)

ความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย

(3)

ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ

(4)

วัตถุประสงค์ในการจัดตัง บริษทั ฯ

(5)

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ

(6)

ความสามารถในการทํากําไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษทั ฯ และลูกค้า (value
proposition)

(7)

ความสามารถในการดํารงอยู่ของบริษัทฯ ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทัง โอกาสและความ
เสีย งทีม ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้

2.1.3

คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกํากับดูแลกิจการทีด ี เช่น ความรับผิดชอบในผล
การกระทํา (accountability) ความเทีย งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจ
ใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็ นต้น

2.1.4

คณะกรรมการจะส่งเสริมการสือสาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 2.2
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือ
ประจํา ปี ข องบริษัท ฯ สอดคล้อ งกับ การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายหลัก ของบริษัท ฯ โดยมีก ารนํ า
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
2.2.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ทสี อดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของบริษทั ณ ขณะนัน ตลอดจนโอกาส
และความเสีย งทีย อมรับได้และสนับสนุ นให้มกี ารจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกล
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ยุทธ์สําหรับ ระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพือให้ม นั  ใจว่ ากลยุท ธ์และแผนงานประจําปี ได้คํานึ งถึง
ผลกระทบในระยะเวลาทีย าวขึน และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
2.2.2

ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปั จจัยและความเสีย งต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเกียวข้องตลอดสาย value chain
รวมทัง ปั จจัยต่างๆ ทีอ าจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ โดยมีกลไกทีท าํ ให้เข้าใจความ
ต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างแท้จริง
(1)

ระบุวธิ กี าร กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือสารระหว่างผูม้ สี ่วนได้
เสียกับบริษทั ฯ ไว้ชดั เจน เพือให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความ
ต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากทีส ดุ

(2)

ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ กีย วข้องของบริษทั ฯ ทัง ภายในและภายนอก ทัง ทีเ ป็ นตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล หน่ วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่ วยงานราชการ
หน่วยงานกํากับดูแล เป็ นต้น

(3)

ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือนําไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความสําคัญและผลกระทบทีจ ะเกิดขึน ต่อทัง บริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง นี
เพือเลือกเรืองสําคัญทีจ ะเป็ นการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียมาดําเนินการให้เกิดผล

2.2.3

ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกําหนดเป้ าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และศักยภาพของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณากําหนดเป้ าหมายทัง ทีเ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน นอกจากนี คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสีย งของการตัง เป้ าหมายทีอาจนํ าไปสู่การ
ประพฤติทผี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

2.2.4

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้
ทัวทั
 ง องค์กร

2.2.5

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานทีเ หมาะสมและ
ติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยจัดให้มผี ูท้ ําหน้าทีร บั ผิดชอบดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงาน

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3: เสริม สร้า งคณะกรรมการทีม ีป ระสิ ทธิ ผล
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.1
คณะกรรมการมีห น้ าทีรบั ผิด ชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง ในเรือ งขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการทีเป็ น อิสระทีเหมาะสมและจําเป็ นต่ อการนํ าพาองค์กรสู่วตั ถุ ป ระสงค์และ
เป้ าหมายหลักทีก าํ หนดไว้
3.1.1

คณะกรรมการมีหน้าทีด ูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีมคี ุณสมบัตหิ ลากหลายทัง ใน
ด้ า นทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะด้ า น เพื อ ให้ ม ัน ใจว่ า จะได้
คณะกรรมการโดยรวมทีมคี ุณสมบัตเิ หมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มี
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ส่วนได้เสียได้ รวมทัง ต้องมีกรรมการทีไ ม่ได้เป็ นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนทีมปี ระสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักทีบ ริษทั ฯ ดําเนินกิจการอยู่
3.1.2

คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนกรรมการทีเ หมาะสม สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยต้องมีจาํ นวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

3.1.3

คณะกรรมการจะมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการทีเ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ ม่เป็ นผูบ้ ริหารทีส ะท้อน
อํานาจทีถ ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

3.1.4

•

ก.

กรรมการส่วนใหญ่ เป็ น กรรมการทีไม่เป็ น ผู้บ ริหารทีสามารถให้ความเห็นเกีย วกับ การ
ทํางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ

ข.

กรรมการอิสระมีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ รวมทัง ดูแลให้ก รรมการอิส ระสามารถทํ างานร่ว มกับ
คณะกรรมการทัง หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการจะดําเนินการเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม คี วาม
หลากหลาย และข้อ มูล กรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึก ษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือ หุ้น
จํานวนปี ทดี ํารงตํ าแหน่ งกรรมการ และการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน ใน
รายงานประจําปี และบน website ของบริษทั ฯ

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.2
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้มนใจว่
ั  าองค์ประกอบและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเอือ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
3.2.1

ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ

3.2.2

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีหน้าทีความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะ
กําหนดอํานาจหน้าทีข องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารให้ชดั เจน และเพือไม่ให้คน
ใดคนหนึงมีอํานาจโดยไม่จํากัด บริษัทฯ จะแยกบุคคลทีดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลทีด าํ รงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร

3.2.3

ประธานกรรมการมีบ ทบาทเป็ น ผู้นํ า ของคณะกรรมการ โดยหน้ า ทีข องประธานกรรมการจะ
ครอบคลุมเรืองดังต่อไปนี
(1)

การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มนใจได้
ั
ว่า การปฏิบตั หิ น้าทีข องคณะกรรมการเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร

(2)

การดูแลให้มนใจว่
ั  า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมี
จริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการทีด ี
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•

(3)

การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารและมี
มาตรการทีด แู ลให้เรืองสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม

(4)

การจัด สรรเวลาไว้อ ย่ างเพีย งพอทีฝ่ ายจัด การจะเสนอเรือ งและมากพอทีก รรมการจะ
อภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
 น การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลย
พินิจทีร อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(5)

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผู้บ ริหารและกรรมการทีไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ

3.2.4

คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่ งต่อเนืองไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันทีไ ด้รบั การแต่งตัง ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครัง แรก ในกรณีทจี ะแต่งตัง กรรมการอิสระนัน
ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็ นดังกล่าว

3.2.5

เพือให้เรืองสําคัญ ได้รบั การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการอาจพิจารณา
แต่งตัง คณะกรรมการชุดย่อย เพือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือง กลันกรองข้

อมูล และเสนอแนวทาง
พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

3.2.6

คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย จํานวนครัง ของการประชุมและจํานวนครัง ทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผี ่านมา
และรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.3
คณะกรรมการมีหน้าทีก าํ กับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ ปร่งใสและชัดเจนเพือให้
ได้คณะกรรมการทีม คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีก าํ หนดไว้
3.3.1

คณะกรรมการจะจัด ให้มีการประชุ ม เพือพิจ ารณาหลัก เกณฑ์และวิธีการสรรหาบุ คคลเพือ ให้ได้
กรรมการทีมีคุณ สมบัติทจี ะทําให้คณะกรรมการมีองค์ป ระกอบความรู้ความชํานาญทีเหมาะสม
รวมทัง มีการพิจารณาประวัตขิ องบุคคลดังกล่าว และจัดทําความเห็นคณะกรรมการ ก่อนจะนําเสนอ
ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง กรรมการ นอกจากนี บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงข้อมูลอย่าง
เพียงพอเกีย วกับบุคคลทีไ ด้รบั การเสนอชือเพือประกอบการตัดสินใจ

3.3.2

คณะกรรมการจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ ก่อนทีจ ะมีการสรรหากรรมการที
ครบวาระ และในกรณีทคี ณะกรรมการเสนอชือกรรมการรายเดิม ให้คาํ นึงถึงผลการปฏิบตั หิ น้าทีข อง
กรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
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•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตาม
เป้ าหมายทัง ระยะสัน และระยะยาว

•

3.4.1

ค่ า ตอบแทนของกรรมการจะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ าหมายระยะยาวของบริษั ท ฯ
ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิ ด ชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ ละคน ทัง นี อยู่ในลัก ษณะที
เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม

3.4.2

ผูถ้ อื หุน้ ต้องเป็ นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง รูปแบบทีเ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ทัง ค่าตอบแทน
ในอัตราคงที (เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบีย ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษทั ฯ
(เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดยเชือมโยงกับมูลค่าทีบริษัทฯ สร้างให้กบั ผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับทีสูง
เกินไปจนทําให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน

3.4.3

คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีสะท้อนถึง
ภาระหน้าทีแ ละความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง รูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง นี
จํานวนเงินค่าตอบแทนทีเปิ ดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ ละท่านได้รบั จากการเป็ น
กรรมการของบริษทั ย่อยด้วย

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.5
คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีและจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
3.5.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มนใจว่
ั  า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าทีข องตน

3.5.2

คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษทั อืนของกรรมการโดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการทีดํารงตําแหน่ งหลายบริษัท และเพือให้มนใจว่
ั  ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ นบริษทั ได้มอี ย่างเพียงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบริษทั จด
ทะเบียนทีก รรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทั

3.5.3

คณะกรรมการจะจัดให้มรี ะบบการรายงานการดํารงตําแหน่ งอืนของกรรมการ และเปิ ดเผยให้เป็ นที
รับทราบ

3.5.4

ในกรณีทกี รรมการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในกิจการอืนทีมคี วามขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพือประโยชน์ของตน
คณะกรรมการต้องดูแลให้มนใจว่
ั  า บริษัทฯ มีมาตรการป้ องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผถู้ ือ
หุน้ รับทราบตามความเหมาะสม

24

22

3.5.5
•

ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง หนึงของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทัง หมดทีไ ด้จดั ให้มขี นึ ในรอบปี เว้นแต่ในกรณีทมี เี หตุจาํ เป็ น

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.6
คณะกรรมการมีหน้าทีก ํากับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั
ย่อยและกิจการอืนทีบ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับทีเ หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง บริษทั
ย่อยและกิจการอืนทีบ ริษทั ฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
3.6.1

3.6.2

•

คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษทั ย่อย ซึง รวมถึง
(1)

ระดับการแต่งตัง บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมในบริษทั ย่อยโดย
ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตัง เว้นแต่บริษทั ดังกล่าวเป็ นบริษัทขนาดเล็กทีเป็ น operating
arms ของบริษั ท ฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ป ระธานเจ้า หน้ า ทีบ ริห ารเป็ นผู้
พิจารณาแต่งตัง ก็ได้

(2)

กําหนดขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของบุคคลทีเ ป็ นตัวแทนของบริษทั ตามข้อ (1)
และให้ตวั แทนของบริษทั ฯ รดูแลให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ย่อย และใน
กรณีทบี ริษทั ย่อยมีผรู้ ่วมลงทุนอืน คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้ตวั แทนทําหน้าที
อย่างดีทสี ดุ เพือผลประโยชน์ของบริษทั ย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั แม่

(3)

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ย่อยทีเ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการ
ต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ทเี กีย วข้อง

(4)

การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยง
กัน การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง ทรัพย์สนิ การทํารายการอืนทีส าํ คัญ การเพิม ทุน การลด
ทุน การเลิกบริษทั ย่อย เป็ นต้น

หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอืนอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียง
ตัง แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิม เติมมีนยั สําคัญต่อ
บริษทั ฯ ในกรณีทจี าํ เป็ นคณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารจัดทําสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholders’
Agreement) หรือข้อตกลงอืนเพือให้เกิดความชัดเจนเกีย วกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพือสามารถใช้เป็ นข้อมูลใน
การจัดทํางบการเงินของบริษทั ฯ ได้มตี ามมาตรฐานและกําหนดเวลา

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.7
คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประเมินผลการทํางานของกรรมการทัง คณะ รวมทัง ประเมินผลการทํางานของ
กรรมการรายบุค คล เพือพิจ ารณาทบทวนผลงาน ปั ญ หาและอุป สรรคในแต่ ละปี เพือสามารถนํ าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆได้
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•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.8
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับบทบาท
หน้ าทีลกั ษณะการประกอบธุ รกิจ และกฎหมายทีเกีย วข้อ งกับ การประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับ สนุ น ให้
กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั หิ น้าทีก รรมการอย่างสมําเสมอ

•

3.8.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มนใจว่
ั  า บุคคลทีไ ด้รบั แต่งตัง เป็ นกรรมการใหม่ จะได้รบั การแนะนําและมี
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที ซึงรวมถึงความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายหลัก
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

3.8.2

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูท้ จี าํ เป็ นอย่างต่อเนือง

3.8.3

คณะกรรมการจะทํ า ความเข้ า ใจเกี ย วกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย ง และ
สภาพแวดล้อมทีเกีย วข้อ งกับ การประกอบธุ รกิจ รวมทัง ได้ร ับ ทราบข้อ มู ล ทีเป็ น ปั จ จุ บ ัน อย่ า ง
สมําเสมอ

3.8.4

คณะกรรมการจะเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนืองของคณะกรรมการใน
รายงานประจําปี

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 3.9
คณะกรรมการจะดูแลให้มนใจว่
ั  าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลทีจ าํ เป็ น และมีเลขานุการบริษทั ทีม คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจี าํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.9.1

คณะกรรมการจะจัดให้มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

3.9.2

จํ า นวนครัง ของการประชุ ม คณะกรรมการจะพิ จ ารณาให้ เหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครัง ต่อปี

3.9.3

คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง ฝ่ ายจัดการมีอสิ ระทีจ ะเสนอเรืองทีเ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม

3.9.4

เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธอี นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน ก็ได้

3.9.5

คณะกรรมการจะสนั บ สนุ น ให้ป ระธานเจ้า หน้ า ทีบ ริห ารเชิญ ผู้ บ ริห ารระดับ สูง เข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวข้องกับปั ญ หาโดยตรง และ
เพือให้มโี อกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง
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3.9.6

คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศทีจําเป็ นเพิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร เลขานุ การ
บริษัท หรือผูบ้ ริหารอืนทีไ ด้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก ําหนด และในกรณีทจี ําเป็ น
คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ

3.9.7

คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการทีไ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจําเป็ นเพืออภิปรายปั ญหาต่ างๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ในความสนใจ
โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

3.9.8

คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษัทฯ ทีเ หมาะสมทีจ ะปฏิบตั ิ
หน้าทีในการให้คําแนะนํ าเกีย วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค ณะกรรมการจะต้องทราบ
ดู แ ลการจัด การเอกสารการประชุ ม คณะกรรมการ เอกสารสํ า คัญ ต่ า งๆ และกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการ รวมทัง ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการ
จะเปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษัทฯ ในรายงานประจําปี และบน website
ของบริษทั ฯ

3.9.9

เลขานุ การบริษัท ฯ จะฝึ กอบรมและพัฒ นาความรู้อย่างต่ อเนืองทีจะเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบ ัติ
หน้าทีและในกรณีทมี หี ลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุ การบริษัทฯ จะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 4: สรรหาและพัฒ นาผูบ้ ริหารระดับ สูงและการบริหารบุค ลากร
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 4.1
คณะกรรมการจะดําเนินการให้มนใจว่
ั  ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ าํ เป็ นต่อการขับเคลือนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมาย
4.1.1

คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
บุคคลทีม คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร

4.1.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารดูแลให้มผี ูบ้ ริหารระดับสูงทีเ หมาะสมโดย
อย่างน้อยคณะกรรมการจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
สรรหาและแต่งตัง บุคคล เห็นชอบบุคคลทีป ระธานเจ้าหน้าทีบ ริหารเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง

4.1.3

เพือให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนือง คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มแี ผนสืบทอดตําแหน่ ง
(Succession Plan) เพือเป็ น การเตรีย มสืบ ทอดตํ า แหน่ งประธานเจ้าหน้ าทีบ ริห ารและผู้บ ริห าร
ระดับสูง

4.1.4

คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้ าทีบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การ
อบรมและพัฒนา เพือเพิม พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทเี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
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•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 4.2
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ หมาะสม

•

4.2.1

คณะกรรมการจะกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ ป็ นเครืองจูงใจให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
ปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ ในระยะยาว

4.2.2

คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุ ม ัติ
โครงสร้า งค่ าตอบแทนของผู้บ ริห ารระดับ สูง และติด ตามให้ป ระธานเจ้าหน้ าทีบ ริห ารประเมิน
ผูบ้ ริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 4.3
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดําเนินงานของบริษทั ฯ

•

4.3.1

คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึงอาจอยู่ในรูปแบบของ
ข้อ ตกลงภายในกิจ การครอบครัว ไม่ ว่ าจะเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรหรือ ไม่ ข้อ ตกลงผู้ถือ หุ้น หรือ
นโยบายของกลุ่มบริษทั แม่ ซึง มีผลต่ออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษทั ฯ

4.3.2

คณะกรรมการจะดู แ ลไม่ ใ ห้ ข้ อ ตกลงตามข้ อ 4.3.1 เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ข อง
คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลทีเ หมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง

4.3.3

คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ทีม ผี ลกระทบต่อการควบคุมบริษทั ฯ

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 4.4
คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที
เหมาะสม
4.4.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลทีส อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจทีเหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรมเพือรักษาบุคลากรทีม คี วามสามารถขององค์กรไว้

4.4.2

คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารจัดตัง กองทุนสํารองรองเลียงชีพหรือกลไกอืนเพือดูแลให้พนักงาน
มีการออมอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง สนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนทีส อดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย ง
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หลัก ปฏิ บ ตั ิ 5: การประกอบธุร กิ จ อย่า งมีค วามรับ ผิด ชอบ
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 5.1
คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุ นการดําเนินการทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ เี กีย วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง แวดล้อม
5.1.1

คณะกรรมการจะให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็ นส่วน
หนึงในการทบทวนกลยุ ท ธ์ การวางแผนพัฒ นาปรับ ปรุงการดําเนิน งานและการติดตามผลการ
ดําเนินงาน

5.1.2

คณะกรรมการจะส่งเสริมการดําเนิน การ เพือเพิม คุณ ค่าให้บ ริษัท ฯ ตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที
เปลีย นแปลงอยู่เสมอ ซึง อาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธคี ดิ มุมมอง
ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ทํางาน รวมทัง การร่วมมือกับคู่คา้

ทัง นี การดําเนินการข้างต้นควรมีลกั ษณะเป็ นไปเพือการสร้างประโยชน์ร่วมกันทัง แก่บริษทั ลูกค้า คู่คา้ สังคม
และสิง แวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทีไ ม่เหมาะสม กิจกรรมทีผ ดิ กฎหมายหรือขาดจริยธรรม
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 5.2
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง แวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพือให้มนใจได้
ั
ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดําเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษทั ฯ
5.2.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกทีทําให้มนใจว่
ั  า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือเป็ นแนวทางให้ทุกส่วนใน
องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายหลัก ทีเป็ นไปด้วยความยังยื
 น โดยจัด ทํานโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรืองดังต่อไปนี
(1)

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที
เกีย วข้องและปฏิบตั ติ ่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่
การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อนื ๆ ทีเป็ นธรรม การจัดสวัสดิการทีไม่น้อย
กว่าทีก ฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้ า
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอืนๆ

(2)

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ กีย วข้อง และ
คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลัง
การขายตลอดช่วงอายุสนิ ค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพือการ
พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการ
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ขายต้องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จาก
ความเข้าใจผิดของลูกค้า

•

(3)

ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซือ จัดจ้างและเงือนไขสัญญาหรือข้อตกลงที
เป็ นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและ
ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ จงและดูแลให้ค่คู า้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ ่อแรงงาน
ตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง แวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคู่คา้ เพือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยังยื
 น

(4)

ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนําความรูแ้ ละประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที
สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความ
คืบหน้าและความสําเร็จในระยะยาว

(5)

ความรับผิดชอบต่อสิง แวดล้อม โดยป้ องกัน ลด จัดการและดูแลให้มนใจว่
ั  าบริษัทฯ จะไม่
สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง แวดล้อม ซึง ครอบคลุมการใช้วตั ถุดบิ การใช้
พลังงาน การใช้นํ า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียทีเกิด
จากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น

(6)

การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม

(7)

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที
เกีย วข้องและกําหนดให้บริษทั มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ต่อสาธารณะโดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน รวมถึงสนับสนุ นให้บริษทั อืนๆ และคู่คา้ มีและประกาศนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทัง เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายด้วย

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 5.3
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยังยื
 น
5.3.1

คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจําเป็ นของทรัพยากรทีต อ้ งใช้ รวมทัง ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากร
แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

5.3.2

คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ทีต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรทีต ่างกันด้วย ดังนัน ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คาํ นึงถึงผลกระทบและความคุม้
ค่าทีจ ะเกิดขึน ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพืน ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษทั ฯ อย่างยังยื
 น
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5.3.3

คณะกรรมการจะดู แ ลให้ ม ัน ใจว่ า ในการบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลัก ของกิจ การ
ฝ่ ายจัด การมีก ารทบทวน พัฒ นา ดู แ ล การใช้ ท รัพ ยากรให้ เป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการเปลีย นแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

ทัง นี ทรัพยากรทีบริษัทพึงคํานึงถึงมีอย่างน้ อย 4 ประเภท ได้แ ก่ การเงิน (Financial Capital) ภูมิปัญ ญา
(Intellectual Capital) ด้านบุ ค ลากร (Human Capital) สังคมและความสัม พัน ธ์ (Social and Relationship
Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 5.4
คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที
สอดคล้องกับความต้องการของบริษทั ฯ รวมทัง ดูแลให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม โอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสีย ง เพือให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายหลักของบริษทั
5.4.1

คณะกรรมการจะจัด ให้มีน โยบายในเรือ งการจัด สรรและการบริห ารทรัพ ยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนด
แนวทางเพือรองรับในกรณีทไี ม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามทีก าํ หนดไว้

5.4.2

คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสีย งขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความ
เสีย งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3

คณะกรรมการจะจัดให้มนี โยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั

ยของระบบสารสนเทศ
ทัง นี กรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่
(1)

บริษทั ฯ ได้ทําตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ทีเกีย วข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2)

บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบ บ ก ารรั ก ษ าค วาม ป ลอด ภั ย ของข้ อ มู ล ใน ก ารรั ก ษ าความ ลั บ
(Confidentiality) การรัก ษาความน่ า เชือ ถื อ (Integrity) และความพร้อ มใช้ ข องข้อ มู ล
(Availability) รวมทัง ป้ องกัน มิ ให้ มีก ารนํ า ข้อ มู ล ไปใช้ ใ นทางมิช อบ หรือ มีก ารแก้ ไ ข
เปลีย นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต

(3)

บริษัทฯ ได้พจิ ารณาความเสีย งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหาร
จัด การความเสีย งดัง กล่ า ว ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การบริห ารความต่ อ เนื อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ทสี ง่ ผลกระทบต่อความ
มันคงปลอดภั

ยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สนิ
สารสนเทศ (Asset Management) เป็ นต้น

(4)

บริษัทฯ ได้พิจารณาการจัด สรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
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ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็ นต้น
หลัก ปฏิ บ ตั ิ 6: ดูแ ลให้ม ีร ะบบการบริหารความเสีย งและการควบคุม ภายในทีเหมาะสม
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 6.1
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มนใจว่
ั  า บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย งและการควบคุมภายในทีจ ะทําให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ กีย วข้อง
6.1.1

คณะกรรมการจะทําความเข้าใจความเสีย งทีส าํ คัญของบริษทั ฯ และอนุมตั คิ วามเสีย งทีย อมรับได้

6.1.2

คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุ มตั ินโยบายการบริหารความเสีย งทีสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย งทียอมรับได้ของบริษทั ฯ สําหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั งิ านใน
กระบวนการบริหารความเสีย งของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน ทัง นี คณะกรรมการจะให้
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มกี ารทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย ง
เป็ นประจํา

6.1.3

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสีย ง โดยพิจารณาปั จจัยทัง ภายนอกและภายใน
องค์กรทีอ าจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี าํ หนดไว้
ทัง นี ความเสีย งหลักทีคณะกรรมการจะให้ความสําคัญ อาจแบ่งออกเป็ น ความเสีย งด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสีย งด้ า นการปฏิ บ ั ติ ง าน (Operational Risk) ความเสีย งด้ า นการเงิน
(Financial Risk) และความเสีย งด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็ น
ต้น

6.1.4

คณะกรรมการจะดูแ ลให้ม ัน ใจว่า บริษัท ฯ ได้มีก ารประเมิน ผลกระทบและโอกาสทีเกิด ขึน ของ
ความเสีย งทีไ ด้ระบุไว้เพือจัดลําดับความเสีย ง และมีวธิ จี ดั การความเสีย งทีเ หมาะสม

6.1.5

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลันกรองข้

อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา

6.1.6

คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสีย งอย่างสมําเสมอ

6.1.7

คณะกรรมการมีห น้ าทีดูแ ลให้บ ริษัท ฯ ประกอบธุ รกิจให้เป็ น ไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที
เกีย วข้อง ทัง ของในประเทศและในระดับสากล

6.1.8

ในกรณีทบี ริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยหรือกิจการอืนทีบ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ (เช่น มีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงตัง แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมินระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสีย งมาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้วย
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•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 6.2
คณะกรรมการจะจัดตัง คณะกรรมการตรวจสอบทีส ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

•

6.2.1

คณะกรรมการจะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง ทุกคน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัตแิ ละหน้าทีต ามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ

6.2.2

คณะกรรมการจะกําหนดหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีหน้าที
อย่างน้อยตามทีร ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.3

คณะกรรมการจะดูแลให้บ ริษัทฯ จัดให้มีกลไกหรือเครืองมือทีจะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที จํ า เป็ นต่ อ การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ที ไ ด้ ร ับ มอบหมาย เช่ น เอื อ อํ า นวยให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ เี กีย วข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชี หรือ
แสวงหาความเห็ น ที เป็ นอิส ระจากทีป รึก ษาทางวิช าชีพ อืน ใดมาประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้

6.2.4

คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่ วยงานตรวจสอบภายในทีมีค วามเป็ นอิสระในการปฏิบ ัติ
หน้าทีเ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสีย งและการ
ควบคุมภายใน พร้อมทัง รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ใน
รายงานประจําปี

6.2.5

คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งให้ ค วามเห็น ถึง ความเพีย งพอของระบบการบริห ารความเสีย ง
และการควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 6.3
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอี าจเกิดขึน ได้ระหว่างบริษทั ฯ กับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูล และ
โอกาสของบริษทั ฯ และการทําธุรกรรมกับผูท้ มี คี วามสัมพันธ์เกีย วโยงกับบริษทั ฯ ในลักษณะทีไ ม่สมควร
6.3.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึงรวมถึงการกําหนด
นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่ าเชือถือ (Integrity)
และความพร้อ มใช้ข องข้อ มูล (Availability) รวมทัง การจัด การข้อมู ลทีอ าจมีผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเกียวข้อง อาทิ ทีปรึกษาทางกฎหมาย ทีป รึกษา
ทางการเงิน ปฏิบตั ติ ามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการทีอาจมีค วามขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมทัง ดู แ ลให้มีแ นวทางและวิธีป ฏิบ ัติเพือ ให้ ก ารทํ ารายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตามขัน ตอนการ
ดําเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามทีกฎหมายกําหนดและเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยทีผ มู้ สี ว่ นได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
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6.3.3

•

คณะกรรมการจะจัดให้มขี อ้ กําหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
ดูแลให้ก รรมการทีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญ ในลักษณะทีอาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 6.4
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้านคอร์รปั ชันที
 ชดั เจนและ
สือ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพือให้เกิดการนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที
ส่งเสริมและปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ กีย วข้อง

•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 6.5
คณะกรรมการจะกํ า กับ ดู แ ลให้บ ริษั ท ฯ มีก ลไกในการรับ เรือ งร้อ งเรีย นและการดํ า เนิ น การกรณี มีก าร
ชีเ บาะแส
6.5.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มกี ลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผูม้ สี ่วนได้เสีย และ
ดูแลให้มกี ารจัดช่องทางเพือการรับข้อร้องเรียนทีม คี วามสะดวกและมีมากกว่าหนึงช่องทาง รวมทัง
เปิ ดเผยช่องทางการรับเรืองร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจําปี

6.5.2

คณะกรรมการจะดูแลให้มนี โยบายและแนวทางทีช ดั เจนในกรณีทมี กี ารชีเ บาะแส โดยจะกําหนดให้มี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ของบริษัทฯ หรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการ
ตรวจสอบของ บริษัทฯ รวมทัง มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนิน การ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการ

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มมี าตรการคุม้ ครองทีเ หมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสทีแ จ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต
หลัก ปฏิ บ ตั ิ 7:
•

รัก ษาความน่ า เชือ ถือ ทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อ มูล

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เี กีย วข้อง
7.1.1

คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ทเี หมาะสมกับหน้ าทีความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว
หมายรวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จดั ทําบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุ การ
บริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์

7.1.2

ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคํานึงถึงปั จจัยทีเ กีย วข้องโดยในกรณีที
เป็ นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนีดว้ ย
(1)

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
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(2)

ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกียวกับ
ระบบควบคุมภายใน รวมทัง ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่านการสือสารในช่องทางอืนๆ (ถ้า
มี)

(3)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4)

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษทั ฯ

7.1.3

คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึง รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สะท้อน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง สนับสนุนให้บริษทั จัดทําคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพือประกอบการ
เปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง นี เพือให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลีย นแปลงที
เกิดขึน กับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ ขึน นอกจากข้อมูล
ตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.1.4

ในกรณีทกี ารเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกีย วข้องกับกรรมการรายใดรายหนึงเป็ นการเฉพาะ กรรมการ
รายนัน จะดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่ม
ตน การเปิ ดเผยในส่วนทีเกียวเนืองกับสัญ ญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของ
กลุ่มตน

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 7.2
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี

•

7.2.1

คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการร่วมกันหาทาง
แก้ไขโดยเร็วหากเริม มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ งึ ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระ
หนี

7.2.2

ในการอนุ มตั กิ ารทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ คณะกรรมการ
จะพิจารณาให้มนใจได้
ั
ว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนืองในการดําเนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 7.3
ในภาวะทีบริษัทฯ ประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้
มันใจได้

ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอืนทีจะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง นี
ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
7.3.1

ในกรณี ทบี ริษัท ฯ มีแนวโน้ มทีจะไม่สามารถชําระหนีห รือมีปัญ หาทางการเงิน คณะกรรมการจะ
ติด ตามอย่ า งใกล้ชิด และดู แ ลให้บ ริษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิจ ด้ว ยความระมัด ระวัง และปฏิบ ัติต าม
ข้อกําหนดเกีย วกับการเปิ ดเผยข้อมูล
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7.3.2

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ กําหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็ น
ธรรมต่ อ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึงรวมถึงเจ้าหนี ตลอดจนติด ตามการแก้ไขปั ญ หา โดยให้ฝ่ ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสมําเสมอ

7.3.3

คณะกรรมการจะพิจารณาให้มนใจได้
ั
ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 7.4
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยังยื
 นตามความเหมาะสม

•

7.4.1

คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่ อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึง
รวมถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง แวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานทีได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทัง นี
อาจเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี หรืออาจจัดทําเป็ นเล่ม แยกต่ างหากตามความ
เหมาะสมของบริษทั ฯ

7.4.2

คณะกรรมการจะดูแลให้ขอ้ มูลทีเ ปิ ดเผยเป็ นเรืองทีส าํ คัญและสะท้อนการปฏิบตั ทิ จี ะนําไปสูก่ ารสร้าง
คุณค่าแก่บริษทั ฯ อย่างยังยื
 น

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 7.5
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหี น่ วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทที ําหน้าที
ในการสือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่วนได้เสียอืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทียมกัน และทันเวลา
7.5.1

คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูล (Disclosure Policy) เพือให้มนใจได้
ั
ว่า การสือสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางทีเ หมาะสม ปกป้ องข้อมูลลับและข้อมูลทีม ี
ต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง มีการสือสารให้เข้าใจตรงกันทัง องค์กรในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าว

7.5.2

คณะกรรมการจะจัดให้มีการกําหนดผู้ทรี บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็ นผู้ทมี ี
ความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก
ค่านิยมและสามารถสือ สารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี

7.5.3

คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การ
จัดให้มีหลักปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทัง กําหนดหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพือให้การสือสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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หลัก ปฏิ บ ตั ิ 7.6
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
7.6.1

นอกจากการเผยแพร่ข้อ มูล ตามเกณฑ์ ทีกํา หนดและผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ แล้ว
คณะกรรมการจะพิจารณาให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทัง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอืน
ด้วย เช่น Website ของบริษทั ฯ โดยกระทําอย่างสมําเสมอ พร้อมทัง นําเสนอข้อมูลทีเ ป็ นปั จจุบนั
ทัง นี บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนีบน Website ของบริษทั ฯ
(1)

วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริษทั ฯ

(2)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ

(3)

รายชือคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร

(4)

งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง ฉบับปั จจุบนั และ
ของปี ก่อนหน้า

(5)

แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ทีส ามารถให้ดาวน์โหลดได้

(6)

ข้อมูลหรือเอกสารอืนใดทีบ ริษทั ฯ นําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือ สือ ต่างๆ

(7)

โครงสร้างการถือหุน้ ทัง ทางตรงและทางอ้อม

(8)

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษทั ร่วมค้าและ special purpose
enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)

(9)

กลุ่ม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ทงั  ทางตรงและทางอ้อมทีถือหุ้น ตัง แต่ ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้น ที
จําหน่ายได้แล้วทัง หมดและมีสทิ ธิออกเสียง

(10)

การถือหุน้ ทัง ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง

(11)

หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้

(12)

ข้อบังคับของบริษทั ฯ หนังสือบริคณห์สนธิ

(13)

นโยบายเกีย วกับ การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การของบริษั ท ฯ นโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ร ัป ชัน
นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความ
เสีย ง

(14)

กฎบัตร หรือหน้าทีค วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการ
รวมถึง เรือ งทีต้ อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ กฎบัต ร หรือ หน้ า ทีค วาม
รับ ผิ ด ชอบคุ ณ สมบั ติ วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
35
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(15)

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

(16)

ข้อ มู ล ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานหรือ ร้อ งเรีย น หรือ บุ ค คลที ร ับ ผิด ชอบงานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์
เลขานุการบริษทั ฯ เช่น ชือบุคคลทีส ามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 8: สนับ สนุน การมีส ่ว นร่ว มและการสือ สารกับ ผูถ้ ือ หุ้น
•

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 8.1
คณะกรรมการจะดูแลให้มนใจว่
ั  า ผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญของบริษทั ฯ
8.1.1

คณะกรรมการจะดูแลให้เรืองสําคัญ ทัง ประเด็นทีก ําหนดในกฎหมายและประเด็นทีอ าจมีผลกระทบ
ต่อทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุ มตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ โดยเรือง
สําคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้

8.1.2

คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ เช่น
(1)

การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม วาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถอื หุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรืองทีผถู้ อื หุ้นเสนอเป็ นวาระ
การประชุ ม ซึ ง หากกรณี ค ณะกรรมการปฏิ เสธเรือ งที ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอบรรจุ เป็ นวาระ
คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ

(2)

หลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ทัง นี คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
8.1.3

คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีถ ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้
สิทธิของผูถ้ อื หุน้

8.1.4

คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารทีเ กีย วข้อง และเผยแพร่บน
website ของบริษทั ฯ อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

8.1.5

คณะกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
ส่งคําถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website ของบริษทั ฯ ด้วย

8.1.6

หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารทีเ กีย วข้องจะถูกจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษทัง ฉบับ และเผยแพร่
พร้อมกับฉบับภาษาไทย
ทัง นี หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี
(1)

วัน เวลา และสถานทีจ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้
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(2)

วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็ นวาระเพือทราบหรือเพืออนุ มตั ิ รวมทัง แบ่งเป็ นเรืองๆ
อย่างชัดเจน เช่น ในวาระทีเกีย วกับกรรมการ ได้แยกเรืองการเลือกตัง กรรมการและการ
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละวาระ

(3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเ สนอ
ซึง รวมถึง
ก. วาระอนุมตั จิ ่ายปั นผล – นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลทีเ สนอจ่ายพร้อม
ทัง เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีทเี สนอให้งดจ่ายปั นผล ให้อธิบายเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ
ข. วาระแต่งตัง กรรมการ – ระบุชอื อายุ ประวัตกิ ารศึกษาและการทํางาน จํานวนบริษัท
จดทะเบียนและบริษัททัวไปที

ดํารงตําแหน่ งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
ประเภทของกรรมการทีเ สนอ และในกรณีทเี ป็ นการเสนอชือกรรมการเดิมกลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่ งอีกครัง ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุมปี ทผี ่านมา และวันทีได้รบั การ
แต่งตัง เป็ นกรรมการของบริษทั
ค. วาระอนุ ม ั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลัก เกณฑ์ ใ นการกํ า หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตําแหน่ ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทัง ที
เป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อนื ๆ
ง. วาระแต่งตัง ผู้สอบบัญชี – ชือผูส้ อบบัญชี บริษัททีสงั กัด ประสบการณ์ทํางาน ความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน

•

(4)

หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก ระทรวงพาณิชย์กาํ หนด

(5)

ข้อมูลประกอบการประชุมอืนๆ เช่น ขัน ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผล
คะแนนเสียง สิทธิของหุน้ แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที
บริษัทเสนอเป็ นผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารทีผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนทีข องสถานทีจ ดั ประชุม เป็ นต้น

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 8.2
คณะกรรมการจะดู แ ลให้ ก ารดํ า เนิ น การในวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย โปร่ ง ใสมี
ประสิทธิภาพ และเอือ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
8.2.1

คณะกรรมการจะกําหนดวัน เวลา และสถานทีป ระชุม โดยคํานึ งถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานทีจดั
ประชุมทีส ะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น

8.2.2

คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มกี ารกระทําใดๆ ทีเ ป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้
ผูถ้ อื หุน้ จนเกินควร เช่น ไม่กาํ หนดให้ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ตนเกินกว่าทีก าํ หนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานกํากับดูแลทีเ กีย วข้อง
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•

8.2.3

คณะกรรมการจะส่ ง เสริม การนํ า เทคโนโลยีม าใช้ ก ับ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทัง การลงทะเบี ย น
ผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพือให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยํา

8.2.4

ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีดูแลให้การประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมทีก ําหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นและตัง คํานึงถามต่อ
ทีป ระชุมในเรืองทีเ กีย วข้องกับบริษทั

8.2.5

เพือให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรืองสําคัญได้ กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่สนับสนุ นการเพิม วาระการประชุมทีไ ม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะ
วาระสําคัญทีผ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6

สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีเ กีย วข้องเข้าร่วมการประชุม เพือผูถ้ อื หุน้ สามารถซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ทีเ กีย วข้องได้

8.2.7

ก่อนเริม การประชุม ให้บริษทั แจ้งผูถ้ อื หุน้ ให้ทราบถึงจํานวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีม อบฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

8.2.8

ในกรณีทวี าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป ระชุมจะจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถ้ อื
หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง กรรมการ

8.2.9

คณะกรรมการจะสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสาํ คัญ และส่งเสริมให้มบี ุคคลที
เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ทปี ระชุมทราบพร้อมทัง บันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม

หลัก ปฏิ บ ตั ิ 8.3
คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิ ดเผยมติทปี ระชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
8.3.1

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยมติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวัน
ทําการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริษทั ฯ

8.3.2

คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14
วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้

8.3.3

คณะกรรมการจะดูแลให้มรี ายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1)

รายชือกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ ข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการทีเ ข้าร่วมการประชุมไม่เข้า
ร่วมการประชุม
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9.

(2)

วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทปี ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ

(3)

ประเด็นคําถามและคําตอบในทีป ระชุม รวมทัง ชือ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ

ผูส้ อบบัญ ชีแ ละค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีข องบริษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบ
บัญชีเป็ นจํานวนเงินทัง สิน ,850,000 (สองล้านแปดแสนห้าหมืน) บาท โดยมีรายชือผูส้ อบบัญชีทรี บั ผิดชอบ
ในการลงนามงบการเงินของบริษทั จํานวน  ราย ตามรายละเอียดดังนี
เลขทะเบีย น
ผูส้ อบบัญ ชีร บั อนุญ าต

ผูส้ อบบัญ ชี
. นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล

9832

. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน

6827

. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธาํ รงค์

4208
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