คู่มือการกากับดูแลกิจการ
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คานา
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ว่ำเป็ นสิง่ สำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภำพ และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น ซึง่ จะ
นำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ ำย ตัง้ แต่พนักงำน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ ดังนัน้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงเห็นควรให้มกี ำรจัดทำคู่มอื กำรกำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่
โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร
อย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กร ทำให้เกิดควำมเชื่อมันว่
่ ำกำร
ดำเนินงำนใด ๆ ของบริษทั ฯกระทำด้วยควำมถูกต้อง เป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝ่ ำย

ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะยึดมันในหลั
่
กกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมจริงใจ และซื่อสัตย์สจุ ริต มี
กำรกำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบำย และแนวปฏิบตั ทิ ก่ี รรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึดถือในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้มกี ำรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในกำรกำกับดูแลขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็ นรำกฐำนกำรเติบโตทีย่ งยื
ั่ น
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกคน โดยบริษทั ฯได้วำงโครงสร้ำงองค์กรให้มคี วำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำร
ปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงชัดเจน ซึง่ ครอบคลุมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ภำยใต้ระเบียบปฏิบตั ขิ องตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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วิ สยั ทัศน์
บริษทั ฯ มุ่งมันพั
่ ฒนำ ปรับปรุงกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในกลุม่ ลูกค้ำเป้ ำหมำยในทุกสถำนกำรณ์ และกระทำทุก
วิถที ำงเพื่อเป็ นบริษทั ทีม่ คี วำมมันคง
่
ยังยื
่ นแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย รวมถึงให้กำรสนับสนุนแก่สงั คมและคำนึงถึง
สิง่ แวดล้อม
พันธกิ จ
 พัฒนำกำรให้บริกำร และสรรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เพื่อขยำยตลำด และสร้ำงรำยได้ทย่ี งยื
ั ่ นให้แก่บริษทั ฯ
 คัดสรรลูกค้ำสินเชื่ออย่ำงมีคุณภำพ มีระบบกำรติดตำมเพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริษทั ฯได้โดยง่ำย และตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
 สรรหำและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
 ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรปกป้ องและรักษำสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ อันมีค่ำของมนุษยชำติ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อกำรดำเนินธุรกิจ ด้วยกำร
บริหำรจัดกำรธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำย และดำรงรักษำไว้ซง่ึ คุณธรรม และ
จริยธรรม อันเป็ นคุณค่ำพืน้ ฐำนขององค์กรชัน้ นำ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิบตั ติ ำมคู่มอื กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ
ด้วยควำมเชื่อมัน่ ศรัทธำ และเข้ำใจในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯไป
ปฏิบตั ใิ นกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจทุกระดับ โดยถือเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรมทีด่ ขี ององค์กร
3. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน จะยึดมันในควำมเป็
่
นธรรม ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน และปฏิบตั งิ ำนเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมสุจริต
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
4. กำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ ถือเป็ นดัชนีชว้ี ดั ทีส่ ำคัญในกำรประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรทำงธุรกิจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯกับผูบ้ ริหำร และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
พนักงำนทุกคน
ข้อแนะนาเกี่ยวกับคูม่ ือการกากับดูแลกิ จการ
1. ให้คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนทำควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระของคูม่ อื กำรกำกับดูแล
กิจกำร และเรียนรูเ้ นื้อหำสำระทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของตน
2. ให้คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนทบทวนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระของ
คู่มอื กำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
3. เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถำม ให้ปรึกษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีบ่ ริษทั ฯกำหนดให้มหี น้ำที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจ
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4. แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชำหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทรำบ เมื่อพบเห็นกำรฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ
5. ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ กับหน่วยงำนหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
6. ผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับต้องเป็ นผูน้ ำในกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำกับดูแลกิจกำร
ตลอดจนส่งเสริม
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้พนักงำนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำใจว่ำ กำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำกับดูแล
กิจกำรเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้องและต้องปฏิบตั ิ
การติ ดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามคู่มือ
บริษทั ฯกำหนดให้เป็ นหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนทีจ่ ะต้อง
รับทรำบ และปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและข้อกำหนดทีม่ อี ยู่ในคูม่ อื กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ อีกทัง้ ผูบ้ ริหำรทุกระดับ
จะต้องดูแลรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงำนภำยใต้กำรบังคับบัญชำมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ และปฏิบตั ติ ำมคู่มอื กำรกำกับ
ดูแลกิจกำรอย่ำงเคร่งครัด
บริษทั ฯจะไม่ดำเนินกำรใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมำย หรือขัดกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร หำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือพนักงำนกระทำผิดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ จะได้รบั โทษทำงวินยั อย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำร
กระทำทีเ่ ชื่อได้วำ่ ทำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภำครัฐ บริษทั ฯจะส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั
ดำเนินกำรต่อไป
หำกพนักงำนทุกระดับของบริษทั ฯ ประสบปั ญหำในกำรตัดสินใจ หรือปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับจรรยำบรรณธุรกิจที่
มิได้กำหนดไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ให้ตงั ้ คำถำมเกีย่ วกับกำรกระทำนัน้ กับตนเองดังต่อไปนี้
1.) กำรกระทำนัน้ ขัดต่อกฎหมำยหรือไม่
2.) กำรกระทำนัน้ ขัดต่อนโยบำย หรือจรรยำบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของบริษทั ฯหรือไม่
3.) กำรกระทำนัน้ ส่งผลเสียต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่
ทัง้ นี้ หำกพนักงำนพบกำรกระทำผิดกฎหมำย และ/หรือ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือ
ข้อกล่ำวหำไปยังผูบ้ งั คับบัญชำหรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
บริษทั ฯจะดำเนินกำรตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้ง
เบำะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำดังกล่ำว
หลักการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึง
บทบำท และหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร และควำมเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ำย ด้วยกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส จึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยครอบคลุม
หลักกำรสำคัญตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร CG ใหม่ใน 5 หมวด ดังนี้
1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง และไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงมีนโยบำยดังนี้
ก.) กำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯปฏิบตั ติ ำมแนวทำงของโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ อื
หุน้ (AGM Checklist) ทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยสมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพื่อให้กำรจัดงำนมีมำตรฐำนเป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
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ข.) บริษทั ฯจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวัน เวลำ สถำนที่ และข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ
ให้เพียงพอ โดยระบุวตั ถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระ ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ทุกคนได้ทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ก่อนมอบหมำยให้บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ฯซึง่ เป็ นนำยทะเบียนของ
บริษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสำรประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยเป็ นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ อื
หุน้
ค.) บริษทั ฯจะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี
และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯกำหนด ซึง่ บริษทั ฯจะเผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
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ง.) บริษทั ฯจะอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้ ในเรือ่ งสถำนที่
และเวลำทีเ่ หมำะสม
จ.) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระ หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ทีบ่ ริษทั ฯได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ download ได้จำกเว็บไซด์ของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ อื
หุน้
ฉ.) บริษทั ฯส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน และได้รบั กำรคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนทำงกฎหมำย โดย
บริษทั ฯจะไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น บริษทั ฯจะไม่เพิม่ วำระ
กำรประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
ช.) ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล โดยมี
กำรนำเสนอนโยบำย และวิธกี ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละตำแหน่งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำ
ซ.) บริษทั ฯจะไม่กระทำกำรใด ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุก
คนย่อมมีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลำกำรประชุม
และเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถำม
ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ
ฌ.) บริษทั ฯมีนโยบำยให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหำรระดับสูง และผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ เพื่อตอบข้อซักถำม และรับฟั งควำมคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อน
เริม่ ประชุม บริษทั ฯจะชีแ้ จงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรประชุมทัง้ หมด เช่น กำรเปิ ดประชุม กำรออก
เสียงลงคะแนน รวมทัง้ วิธกี ำรนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของ
บริษทั ฯ
ญ.) บริษทั ฯจะระบุกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ หำก
กรรมกำรคนใดมีสว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนทีป่ ระชุม และ/หรือ
เลขำนุกำรบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมทรำบก่อนกำรพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียนัน้
จะไม่เข้ำร่วมประชุมในวำระนัน้ ๆ
ฎ.) บริษทั ฯจะต้องจัดทำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมรำยละเอียดทีส่ ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ
ได้แก่ กำรแจ้งวิธกี ำรนับคะแนนเสียง กำรประชุมบันทึกประเด็นคำถำม คำตอบที่เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้
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ซักถำมในวำระต่ำง ๆ ในทีป่ ระชุม บันทึกมติทป่ี ระชุมไว้อย่ำงชัดเจนพร้อมทัง้ คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆ วำระทีต่ อ้ งมีกำรลงคะแนนเสียง บันทึกรำยชื่อกรรมกำรทีเ่ ข้ำ
ร่วมประชุมให้ครบถ้วน เป็ นต้น และต้องเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
และแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วันหลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ฏ.) เพิม่ ควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในกำรได้รบั เงินปั นผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร (ถ้ำมีกำรจ่ำยเงิน
ปั นผล) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ให้ได้รบั เงินปั นผลตรงเวลำ ป้ องกันปั ญหำเรื่องเช็คชำรุด สูญ
หำย หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่ำช้ำ
2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯได้กำหนดให้มกี ำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
นโยบำยดังนี้

ดังนัน้

คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงมี

ก.) บริษทั ฯเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
และส่งคำถำมเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ และจะปฏิบตั สิ บื เนื่องไปทุกปี ทัง้ นี้
กำรเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรต้องเป็ นไปตำมกฎหมำย และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯกำหนด และเผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
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ข.) บริษทั ฯกำหนดให้มกี ำรมอบฉันทะสำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ และกำหนดแนวทำงกำร
ลงคะแนนเสียงโดยมอบให้แก่บคุ คลอื่น และ/หรือกรรมกำรอิสระ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรของ
บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยระบุช่อื ของกรรมกำรอิสระ และ/หรือประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ให้พจิ ำรณำเลือกหนึ่งคน สำหรับกำรเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้
ค.) ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมระเบียบวำระทีก่ ำหนด โดยไม่เปลีย่ นแปลง
ข้อมูลสำคัญ หรือเพิม่ วำระกำรประชุมในกำรประชุมอย่ำงกระทันหัน และเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่ำ
เทียมกันในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
ง.) บริษทั ฯจัดให้มกี ำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมให้ผู้
ถือหุน้ ทุกรำยทรำบผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ภำยใน 14 วันหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิน้ เพื่อให้ผถู้ อื
หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้ำร่วมประชุม หรือผูท้ ส่ี นใจข้อมูลของบริษทั ฯสำมำรถรับทรำบรำยละเอียดกำรประชุมได้
จ.) บริษทั ฯได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ของกรรมกำร และผูบ้ ริหำร
โดยกำรแจ้งทุกคนให้รบั ทรำบบทบำทภำระหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ และรับทรำบกำรจัดทำรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลง
กำรถือหลักทรัพย์ทุกครัง้ ทีม่ กี ำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกวันทีซ่ อ้ื ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ฉ.) หลีกเลีย่ งกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ งโยงกับกรรมกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ในกรณีทจ่ี ำเป็ นต้องทำรำยกำรนัน้ ให้มกี ำรนำเสนอรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯ (แล้วแต่
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กรณี) ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
ช.) กรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรต้องแจ้งให้บริษทั ฯทรำบถึงควำมสัมพันธ์
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

หรือรำยกำรเกีย่ วโยงในกิจกำรที่

3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจำกผูม้ สี ว่ นได้เสียต่ำง ๆ ซึง่ จะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำง
ผลตอบแทนให้แก่บริษทั ฯ ซึง่ ถือว่ำเป็ นกำรสร้ำงควำมสำเร็จในระยะยำวของบริษทั ฯได้ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงให้
ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำร
ค้ำ ผูถ้ อื หุน้ เจ้ำหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยใน ได้แก่ กรรมกำร
พนักงำนและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ เพื่อสร้ำงควำมมันคงทำงกำรเงิ
่
น และควำมยังยื
่ นของกิจกำร โดยกำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) บริษทั ฯกำหนดให้มนี โยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ใน
กำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ พนักงำน คูค่ ำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่งขัน สังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยประกำศให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนได้รบั ทรำบและปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้ ได้
กำหนดโทษในกำรทีไ่ ม่ปฏิบตั ไิ ว้ในระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำน
2) บริษทั ฯกำหนดให้มนี โยบำยทีจ่ ะให้กำรปฏิบตั ติ ่อคูค่ ำ้ อย่ำงเสมอภำค และเป็ นธรรม โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ ำย หลีกเลีย่ งสถำนกำรณ์ทท่ี ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำมพันธะสัญญำ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง รำยงำนทีถ่ ูกต้อง
ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ทีต่ กลงกันไว้กบั คู่คำ้ อย่ำงเคร่งครัด ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้อ
ใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
3) บริษทั ฯกำหนดกลไกคุม้ ครองสิทธิผแู้ จ้งเบำะแสต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในประเด็นเกีย่ วกับกำรทำผิด
กฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณ
ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้โดยตรง
4) คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข สัญญำ และข้อผูกพันทีต่ กลงกันไว้กบั เจ้ำหนี้
อย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็ นเรือ่ งวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน กำรชำระคืน กำรดูแลคุณภำพหลักทรัพย์ค้ำ
ประกัน และเรื่องอื่นใดทีไ่ ด้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้ำหนี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
บริษทั ฯจะรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว
เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลักควำม
สมเหตุสมผล โดยบริษทั ฯมุ่งมันในกำรรั
่
กษำสัมพันธภำพทีย่ งยื
ั ่ นกับเจ้ำหนี้ และให้ควำมเชื่อถือซึง่ กันและ
กัน โดยกำหนดแนวทำงในกำรบริหำรเงินทุน เพื่อสร้ำงควำมมันคง
่ แข็งแกร่ง และป้ องกันไม่ให้บริษทั ฯ
อยู่ในฐำนะทีย่ ำกลำบำกต่อกำรชำระหนี้คนื แก่เจ้ำหนี้ และให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรสภำพคล่องทำง
กำรเงิน โดยกำรวำงแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้อย่ำงชัดเจนและตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด
5) บริษทั ฯส่งเสริมให้มกี ำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุม้ ค่ำ รวมทัง้ กำหนดให้พนักงำนต้องเอำใจ
ใส่ และปฏิบตั งิ ำนโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
6) คณะกรรมกำรจัดให้มมี ำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนกำรกระทำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ
หรือพฤติกรรมทีอ่ ำจส่งถึงกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ หรือประพฤติมชิ อบของพนักงำนในองค์กร รวมถึงกรณี ท่ี
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ถูกละเมิดสิทธิ ทัง้ จำกพนักงำนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือระบบ
กำรควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง โดยมีกลไกกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส เพื่อให้มผี มู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมใน
กำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิง่ ขึน้
7) คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ดิ ำ้ นสิทธิมนุษยชน โดยเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ทุกระดับ และมุ่งมันป้
่ องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบตั ติ ่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ปรำศจำกกำร
เลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลีย่ งกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังตระหนักถึงควำมสำคัญในด้ำนแรงงำน โดยปฏิบตั ติ ่อพนักงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และข้อบังคับต่ำง ๆ เกีย่ วข้องกับแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญของบริษทั ฯอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม ด้วยควำมโปร่งใส เช่น โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ผลประกอบกำร กำรกำกับดูแล ข้อมูลเกีย่ วกับ
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร โดยในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ มีหวั ข้อกำรกำกับดูแลกิจกำรแยกจำกข่ำวนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก โดยกำหนดแนวนโยบำยในเรื่องกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ดังนี้
1. บริษทั ฯมีแนวทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญ ผ่ำนช่องทำงทีส่ ำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย สะดวก และมีควำม
น่ำเชื่อถือ ได้แก่ กำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซด์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริษทั ฯ www.sgfcap.com
เพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษทั ฯได้อย่ำงทัวถึ
่ ง โดยจัดทำเป็ นภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ เช่น รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) กำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี ประเภทธุรกิจของบริษทั ฯ ผลกำรดำเนินงำน และนโยบำยสำคัญต่ำง ๆ เป็ นต้น
2. บริษทั ฯมีกำรดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ ำย พร้อมทัง้ ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลำ น่ำเชื่อถือ และทัวถึ
่ ง โดยทุกฝ่ ำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกันเพือ่ ให้เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ข้อมูลดังกล่ำวเช่น งบกำรเงิน นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร รำยงำนประจำปี
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ค่ำตอบแทนและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
3. จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด และไม่มรี ำยกำรทีผ่ สู้ อบบัญชีแสดงควำมเห็นอย่ำงมี
เงื่อนไข
4. กำหนดให้กรรมกำรของบริษทั ฯต้องรำยงำนกำรซือ้ ขำย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯทรำบเป็ นประจำทุกไตรมำส
5. เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรไว้ในรำยงำนประจำปี อย่ำงชัดเจน
6. เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกำรถือหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรไว้อย่ำงชัดเจน
7. เปิ ดเผยรำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรเกีย่ วโยง
และรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรเพื่อ
ป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน โดยในกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีหน้ำทีจ่ ดั ทำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียภำยใน 15 วันหลังจำกเข้ำ
ดำรงตำแหน่ง โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในนิตบิ ุคคลอื่น และข้อมูลกำรถือ
หุน้ ในนิตบิ คุ คลอื่น ทัง้ ของผูร้ ำยงำนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูร้ ำยงำน เพื่อจัดส่งให้เลขำนุกำรบริษทั ฯเป็ นผู้
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เก็บรักษำ และส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯได้รบั รำยงำน
ทัง้ นี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรมีขอ้ มูลในกำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรต่ำง ๆ ของบริษทั ฯได้อย่ำงถูกต้อง
โปร่งใส และเป็ นไปตำมกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯไม่มปี ระวัตกิ ำรถูกสังให้
่ แก้ไขงบกำรเงินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศทไทย
และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
บริษทั ฯมีกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทีผ่ ่ำนควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ โดยผูส้ อบบัญชีมี
คุณสมบัตไิ ม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีไม่ได้ให้บริกำรอื่น ๆ แก่บริษทั ฯ และไม่มี
ควำมสัมพันธ์ และ/หรือกำรมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหำร/ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
งบกำรเงินของบริษทั ฯได้รบั กำรรับรองโดยไม่มเี งื่อนไขจำกผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมกำร และผูบ้ ริหำร ไว้ในรำยงำนประจำปี ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง
กำรศึกษำ กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ และประสบกำรณ์กำรทำงำนไว้อย่ำงชัดเจน

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯมีแนวปฏิบตั ใิ นกำรกำกับดูแลควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ต้องประกอบด้วยผูม้ คี วำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ ประสบกำรณ์ทห่ี ลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องโดย
ทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมกับธุรกิจของบริษทั ฯ และประสบกำรณ์ทส่ี ำมำรถเอือ้ ประโยชน์ให้แก่บริษทั ฯได้เป็ นอย่ำงดี
มีควำมทุม่ เท ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์ อุทศิ เวลำได้อย่ำงเต็มทีใ่ นกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกผูถ้ อื หุน้ มำเป็ นผูก้ ำกับแนวทำง
ดำเนินกำรของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริษทั ฯเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ฝ่ ำยบริหำรรับผิดชอบกำรดำเนินธุรกิจ และแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบเฉพำะเรื่องทีไ่ ด้รบั มอบหมำย ผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีหน้ำทีป่ ฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยำว และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปในทิศทำงทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯจะดูแลให้มกี ำรจัดทำวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกล
ยุทธ์ แผนงำนและงบประมำณประจำปี ของบริษทั ฯ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูน้ ำเสนอ และคณะกรรมกำร
บริษทั ฯแสดงควำมคิดเห็น และอภิปรำยร่วมกันกับฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงเต็มที่ เพื่อให้เกิดควำมเห็นชอบร่วมกันก่อนทีจ่ ะ
พิจำรณำอนุมตั ิ และติดตำมให้มกี ำรบริหำรงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้
สำระสำคัญสำหรับแนวปฏิบตั ใิ นกำรกำกับดูแลควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
1.) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
2.) คณะกรรมกำรชุดย่อย
3.) กรรมกำรอิสระ และคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
4.) อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
5.) อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย
6.) อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
7.) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
8.) กำรแต่งตัง้ และกำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรบริษทั ฯ
9.) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

9

10.) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
11.) กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
ก.) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตหิ ลำกหลำยทัง้ ในด้ำนทักษะ
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบำทสำคัญในกำร
กำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร แผนกำรดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล
ตรวจสอบ ประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯให้เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้ ตลอดจนดำเนินกิจกำรของ
บริษทั ฯให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม
และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ รวมทัง้ กำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรเป็ นไปตำม
เป้ ำหมำยและแนวทำงทีไ่ ด้กำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯและผูถ้ อื หุน้ กรรมกำรมีทงั ้
เพศชำยและเพศหญิง
ข.) โครงสร้ำงกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรเพศหญิงอย่ำงน้อย 1 คน
ค.) กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.บ. บริษทั มหำชน จำกัด
ง.) กรรมกำรต้องมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 (ห้ำ) คนตำมกฎหมำย โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
จ.) กรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำ 3
คน และกรรมกำรอิสระต้องมีควำมเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ และต้องไม่มี
ส่วนเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียในทำงกำรเงิน และกำรบริหำรกิจกำร และมีคุณสมบัตอิ ย่ำงน้อยต้อง
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
ฉ.) กรรมกำรบริษทั ฯต้องมีควำมหลำกหลำยในด้ำนอำยุ ทักษะ ควำมรู้ มีวสิ ยั ทัศน์ และควำมเชีย่ วชำญทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยประกอบด้วยผูม้ คี วำมรูท้ ำงด้ำนบัญชีกำรเงินอย่ำงน้อย 1 คน
ช.) กำรแต่งตัง้ กรรมกำรต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับบริษทั ฯและข้อกำหนดของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
มีควำม
โปร่งใส ชัดเจน และต้องมีประวัติ กำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมี
รำยละเอียดทีเ่ พียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร และผูถ้ อื หุน้ และต้องเปิ ดเผย
ประวัตขิ องคณะกรรมกำรทุกคนในรำยงำนประจำปี เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบทัวกั
่ น
ซ.) คณะกรรมกำรได้พจิ ำรณำแบ่งอำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล และกำร
บริหำรงำนประจำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรถูก
เลือกตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ซึง่ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไม่ได้เป็ นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและ
กำรบริหำรงำนประจำ ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ กับผูบ้ ริหำรอย่ำงชัดเจน และมีกำรถ่วงดุลอำนำจกำรดำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯทำ
หน้ำทีใ่ นกำรกำหนดนโยบำย และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำรในระดับนโยบำย ขณะทีผ่ บู้ ริหำร
ทำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนของบริษทั ฯในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด ทัง้ นี้ ประธำนกรรมกำร
ไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจำวัน แต่ให้กำรสนับสนุ นและคำแนะนำในกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร
ผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรอย่ำงสม่ำเสมอ ในขณะทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรรับผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรบริหำรจัดกำรบริษทั ฯภำยใต้กรอบอำนำจทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
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ฌ.) กรรมกำรสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นๆได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
กรรมกำรของบริษทั ฯ
โดยกำหนดให้กรรมกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ญ.) คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัติ และประสบกำรณ์ทเ่ี หมำะสม มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทำหน้ำทีใ่ ห้คำแนะนำด้ำน
กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีค่ ณะกรรมกำรจะต้องทรำบ และปฏิบตั หิ น้ำที่ดแู ลกิจกรรมของ
คณะกรรมกำร รวมทัง้ ประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำร โดยเปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละ
ประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทั ฯในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรชุดย่อย คือคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อทำหน้ำทีพ่ เิ ศษในกำร
ติดตำม และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชดิ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมันแก่
่ ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรชุดย่อย
ก.) คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 1 คนทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีม่ หี น้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบกำรเงิน
โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับควำมเป็ นอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัตแิ ละขอบเขต
กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำทีต่ รวจสอบกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผูส้ อบบัญชี กำรพิจำรณำข้อ
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1) ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
2) เป็ นกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรึกษำทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำจำกบริษทั ฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3) เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
และสำมำรถอุทศิ เวลำอย่ำงเพียงพอ
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข.) คณะกรรมกำรบริหำร เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และอำจจะ
ประกอบด้วยบุคคลอื่นใดซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
โดย
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเป็ นกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง
ค.) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และ
มีคุณสมบัตเิ ป็ นผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และสำมำรถอุทศิ เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนตำมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
ง.) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯจำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 คน โดยอำจพิจำรณำ
ให้มที ป่ี รึกษำภำยนอกมำช่วยงำนก็ได้ และมีอำนำจแต่งตัง้ สมำชิกอื่นเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังนี้
1) ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
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2) ทีป่ รึกษำ
3) ผูบ้ ริหำรสูงสุด ฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ ง (ถ้ำมี)
4) ผูบ้ ริหำรสูงสุด ฝ่ ำยงำนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ำมี)
5.3 กรรมการอิ สระและคุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมกำรอิสระจะต้องมีควำมเป็ นอิสระจำกผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และผูบ้ ริหำรของ
บริษทั ฯ มีควำมสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงินและธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ธุรกิจอื่นอย่ำงเพียงพอ เพื่อทีจ่ ะ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีในกำรปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ฯอย่ำงสม่ำเสมอ กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่
ก. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์)
ข. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจำ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ค. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ง. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ ำจมี
ควำมขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ ริหำรของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง
รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ มื ค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติกำรณ์อ่นื ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุญำตหรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ทต่ี อ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละสำมของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญำตหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวน
ใดจะต่ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง
กันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว
ให้นบั รวมภำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำรของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
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ฉ. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงกำร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ของผูใ้ ห้บริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ช. ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
ซ. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ เกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
5.4 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำยแผนกำรดำเนินงำน นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณ
ประจำปี ของบริษทั ฯ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ รวมถึงทบทวน
เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. บริหำรงำนให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยยึดแนวปฏิบตั สิ ำคัญ 4 ประกำรคือ
2.1 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง (Duty of Care)
2.2 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
2.3 กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of Obedience)
2.4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)
3. กำกับดูแลกระบวนกำรแต่งตัง้ และเลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั ให้มคี วำมโปร่งใส และชัดเจน พิจำรณำแต่งตั ้ง
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ ำง ๆ เพื่อสนับสนุ นกำรปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำม
ควำมเหมำะสมและควำมจำเป็ น โดยมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำ ง
สม่ำเสมอ
4. กำกับ ควบคุม ดูแล กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยจัดกำร หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รบั มอบหมำยให้ ทำ
หน้ ำที่ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ภำยใต้กรอบของกำรมีจริยธรรมทีด่ ี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
5. แต่งตัง้ หรือมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร
หรื อ อำจมอบอ ำนำจ เพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ ำ วมีอ ำนำจตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษั ท เห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริษทั อำจยกเลิก เปลีย่ นแปลงแก้ไขอำนำจนัน้ ได้
6. จัดให้มคี ่มู อื จริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นมำตรฐำนแนวทำง
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้ำที่
ของตนอย่ำงมีจริยธรรมและปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั ฯอย่ำงเคร่งครัด
7. ปฏิบ ัติต ำมหลัก กำรก ำกับ ดูแลกิจ กำรที่ดีข องบริษัท ฯอย่ ำงเคร่ง ครัด และจัด ให้มีก ำรดำเนิ น งำนตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และสนับสนุ นให้มกี ำรสื่อสำรไปสู่พนักงำนทุกระดับในองค์กรให้ได้รบั ทรำบ
และยึดถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด
8. ประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ คณะและรำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี รวมทัง้ ติดตำม
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ พิจำรณำร่วมกันในคณะกรรมกำร
บริษทั
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9. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผู้ถือหุน้ ประจำปี เว้นแต่ในกรณีท่มี เี หตุสุดวิสยั โดย
กรรมกำรทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือเลขำนุ กำรบริษัททรำบ
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
10. จัดให้มีระบบกำรบัญ ชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีท่มี ีควำมน่ ำเชื่อถือได้ กำรจัดทำงบ
กำรเงินของบริษทั ฯให้มคี วำมถูกต้อง เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบบัญชีทผ่ี ่ำนมำ
ได้ตรงตำมควำมเป็ นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ โดยงบ
กำรเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษทั ฯ ต้องตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะนำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำร
เงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
11. ดูแลให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในที่มปี ระสิทธิภำพ และประสิทธิผล มีระบบ
บริหำรควำมเสีย่ งทีค่ รอบคลุม และมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง กำรรำยงำน และกำรติดตำมผล
ทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียน และกำรดำเนินกำรกรณีมกี ำรชีเ้ บำะแส ตลอดจนดูแล
ให้บริษทั ฯมีกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
12. ดูแลให้บริษทั ฯมีกำรพัฒนำพนักงำน ซึง่ เป็ นทุนด้ำนทรัพยำกรมนุ ษย์ทส่ี ำคัญทีส่ ุดของบริษทั ฯ ให้เป็ นผูม้ ี
ศักยภำพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำพนักงำนและกำรดึงดูด
พนักงำนกลุ่มเป้ ำหมำย (Talent Attraction and Retention) และกำรเติบโตและควำมก้ำวหน้ำทำงสำย
อำชีพ (Career Development and Career Path)
5.5 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
และมี
หน้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ปั จจุบนั
คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
1)

อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย และเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่น
ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษทั ฯปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำร
เข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงกำรเลิกจ้ำงบุคคลดังกล่ำวด้วย
5. พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
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6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำง
น้อยดังต่อไปนี้
ก.) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ข.) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
ค.) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ง.) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
จ.) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ฉ.) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละคน
ช.) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎ
บัตร
ซ.) รำยกำรอื่นทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
8. ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำ
มีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อดำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
1. รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. กำรทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
3. กำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
2)

อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร
1. มีหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษทั
ฯ ทัง้ นี้ ตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือคำสังใด
่ ๆ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนด
2. วำงแผนและกำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขันในตลำด
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำอนุมตั ิ
3. มีอำนำจอนุมตั ิ และ/หรือ เห็นชอบแก่กำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมปกติ และอันเป็ นกำรบริหำรกิจกำร
ของบริษทั ฯเป็ นกำรทัวไป
่
4. มีอำนำจพิจำรณำกลันกรองหรื
่
ออนุมตั สิ นิ เชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สญ
ู ตำมอำนำจทีก่ ำหนด
5. พิจำรณำกลันกรองนโยบำย
่
เป้ ำหมำย แผนงำนประจำปี ของบริษทั ฯ งบประมำณประจำปี ของ
บริษทั ฯ และข้อพิจำรณำต่ำงๆ ทีจ่ ะได้มกี ำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
หรือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือคำสังของคณะกรรมกำร
่
บริษทั
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6. ควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ
งบประมำณ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้อนุมตั ิ
7. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในเรื่อง และภำยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
ทรำบ
7.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รำยไตรมำส
7.2 รำยงำนของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบกำรเงินของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงงบประจำปี และงบ
สอบทำน
7.3 รำยงำนอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเห็นสมควร
8. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
3)

อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(1) พิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมทีจ่ ะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ฯ ทัง้ ในกรณี
กรรมกำรครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง กรณีกำรตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกก่อนครบวำระ
หรือ กำรเพิม่ เติมกรรมกำรขึน้ ใหม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อนำชื่อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ตำมแต่กรณี
(2) พิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมำะสมทีจ่ ะดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
(3) เสนอแนวทำงและวิธกี ำร กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษทั ฯ และกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯแต่งตัง้
(4) ทบทวนอัตรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทั ฯ และกรรมกำรชุดต่ำง ๆ โดยพิจำรณำจำกหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ สถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ระดับอัตรำค่ำตอบแทนของธุรกิจใกล้เคียง และ
นำเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้
(5) พิจำรณำนำเสนอนโยบำยให้มกี ำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมของ
พนักงำน ทีส่ ำมำรถชักนำ รักษำไว้ และจูงใจพนักงำนทีม่ คี วำมสำมำรถและมีคุณสมบัตติ ำม
ต้องกำร
(6) พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้ เงินเดือน กำรเปลีย่ นแปลงเงินเดือนและผลตอบแทนประจำปี ของ
พนักงำนบริษทั ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
(7) ช่วยคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั ฯในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
และ
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ใน
ระยะสัน้ และระยะยำว และเป้ ำหมำยทีเ่ กีย่ วโยงกับแผนธุรกิจ
(8) ปฏิบตั งิ ำนอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯมอบหมำย

4) อำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
1) จัดทำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม ซึง่ จะครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งประเภทต่ำง ๆ ที่
สำคัญ เช่น ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต ควำมเสีย่ งด้ำนตลำด ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสีย่ ง
ด้ำนปฏิบตั กิ ำร และควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำ
2) จัดทำกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และ
ดูแลปริมำณควำมเสีย่ งของบริษทั ฯให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมำะสม
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ดูแล และสนับสนุนให้มกี ำรสอบทำน และทบทวนนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งของ
บริษทั ฯเป็ นประจำอย่ำงน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ำ นโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำว ยังคงสอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจในปั จจุบนั
รำยงำนควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ รวมถึงสถำนะของควำมเสีย่ ง แนวทำงในกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ ง ควำมคืบหน้ำ และผลของกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั ฯรับทรำบ
อย่ำงสม่ำเสมอ
สือ่ สำร แลกเปลีย่ นข้อมูล และประสำนงำนเกีย่ วกับวิธกี ำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุม
ภำยในกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
มีอำนำจตัดสินใจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบ รวมถึงมี
อำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ฝ่ ำยจัดกำร และคณะทำงำนบริหำรควำม
เสีย่ ง ในกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ำรปรับปรุง และ
พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5.6 บทบาท หน้ าที่ของประธานกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อให้กำรแบ่งแยกอำนำจหน้ำทีใ่ นเรื่องกำรกำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯแยกจำกกัน
อย่ำงชัดเจน บริษทั ฯจึงกำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเป็ นคนละบุคคลกัน
โดยประธำนกรรมกำรบริษทั ฯมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และกำรประชุมผูถ้ อื
หุน้ ตลอดจนมีบทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และมี
มำตรกำรทีด่ แู ลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมให้มปี ระสิทธิภำพ
เป็ นไปตำมระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ
สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรได้แสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
3. ดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ กรรมกำรทุกคนมีสว่ นร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรมและกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
5. ดูแล ติดตำมกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
6. จัดสรรเวลำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯอย่ำงเพียงพอทีฝ่ ่ ำยจัดกำรจะเสนอเรื่อง และมำกพอที่
กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัวกั
่ น และส่งเสริมให้กรรมกำรใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบและให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ
7. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร และกรรมกำรทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำร และ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั ฯและฝ่ ำยจัดกำร
8. เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ ำดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
มีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนน
เสียงทัง้ สองฝ่ ำยเท่ำกัน
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5.7 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมีอำนำจหน้ำทีด่ แู ล บริหำร ดำเนินงำน และปฏิบตั งิ ำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย
แผนงำน และงบประมำณตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ภำยใต้กรอบของกฎหมำย และขอบเขต
อำนำจทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯกำหนด โดยมอบอำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมีอำนำจกระทำกำรแทน
บริษทั ฯ รวมทัง้ มอบอำนำจช่วงให้แก่ผบู้ ริหำร และ/หรือพนักงำน และ/หรือบุคคลอื่นใดตำมทีเ่ ห็นสมควร เว้น
แต่กรณีดงั ต่อไปนี้
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริหำร
หรือ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) จึงจะสำมำรถทำได้ ได้แก่
1. กำรลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำรใด ๆ ก็ตำมทีไ่ ม่อยู่ในนโยบำยประจำปี ของบริษทั ฯ
2. กำรจัดหำ ซือ้ หรือรับโอนทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อ่นื ใด เพื่อนำมำใช้ในกิจกำรงำนของบริษทั ฯ
ตลอดจนกำรขออนุญำตหรือดำเนินกำรใดๆ กับหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้กำรดังกล่ำว
สำเร็จลุล่วง
3. กำรนำสิทธิ หรือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปวำงเป็ น
ประกันแก่บุคคล และ/หรือคณะบุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคล และ/หรือส่วนรำชกำร และ/หรือองค์กร
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
4. กำรขอเปิ ดบัญชีเงินฝำกประเภทต่ำง ๆ กำรขอวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี และกำรขอใช้บริกำรต่ำง ๆ
กับธนำคำรพำณิชย์ รวมทัง้ กำรขอเปิ ดบัญชีเงินฝำกหรือยกเลิกกำรใช้บริกำรดังกล่ำว
5. กำรพิจำรณำอนุมตั โิ ครงกำรดำเนินงำน และงบประมำณประจำปี
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร สำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด (ตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด) ทำกับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย ยกเว้น
เป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำอนุมตั ไิ ว้
5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทัง้ ปี มีกำรประชุมเป็ นประจำ
ทุกเดือน เพื่อติดตำมดูแลให้มกี ำรนำกลยุทธ์ของบริษทั ฯไปปฏิบตั ิ และมีกำรประชุมพิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ น
โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำรประชุม โดยบริษทั ฯจะจัดส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ เพื่อทีจ่ ะมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำ พิจำรณำ และตัดสินใจ
ได้อย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) กำหนดให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยกำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำ และอำจมีกำร
ประชุมวำระพิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ น
2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรบริษทั
ฯทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
ถ้ำมีรองประธำนให้รองประธำนกรรมกำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระธำนกรรมกำรแทน ถ้ำไม่มรี องประธำนกรรมกำร
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ให้กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนทีป่ ระชุม
3) กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ถอื เสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
ในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำ
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด
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4) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ให้ประธำนกรรมกำรหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยส่งมอบให้แก่กรรมกำร หรือผูแ้ ทนของกรรมกำรโดยตรง หรือแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธอี ่นื โดย
ระบุวนั เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระประชุม พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรทุก
คน ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั ฯจะแจ้งกำรนัดประชุมด้วยวิธอี ่นื หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
5) กำหนดจำนวนองค์ประชุมขัน้ ต่ำ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯจะลงมติในทีป่ ระชุมในแต่ละวำระ ต้องมี
กรรมกำรบริษทั ฯอยูใ่ นทีป่ ระชุม ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดขององค์ประชุมในครำวกำร
ประชุมเพื่อลงมตินนั ้
6) ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีหน้ำทีด่ แู ลจัดสรร
เวลำแต่ละวำระให้เพียงพอในกำรนำเสนอเอกสำรและข้อมูลของผูบ้ ริหำร และสำหรับกรรมกำรบริษทั ฯ ทีจ่ ะ
อภิปรำยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระในประเด็นทีส่ ำคัญนัน้ ๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ผูถ้ อื
หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่ำงเป็ นธรรม
7) เลขำนุกำรบริษทั ฯทำหน้ำทีจ่ ดบันทึกกำรประชุม สรุปผลกำรประชุม ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
และจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วันนับแต่กำรประชุมเสร็จสิน้
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯสำมำรถ
ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ ประสำนงำนกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
8) คณะกรรมกำรบริษทั ฯกำหนดให้กรรมกำรบริษทั ฯทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรสำมำรถประชุมระหว่ำงกันตำมควำมจำ
เป็ น โดยไม่มฝี ่ ำยบริหำรเข้ำร่วมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้อภิปรำยปั ญหำต่ำง ๆ ทัง้ ที่
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ และเรื่องทีอ่ ยู่ในควำมสนใจ โดยแจ้งให้บริษทั ฯทรำบถึงผลกำรประชุม รวมทัง้
รำยงำนผลกำรประชุมให้ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรบริษทั ฯทรำบด้วย
9) คณะกรรมกำรบริษทั ฯต้องอุทศิ เวลำ และทุม่ เทควำมสนใจให้แก่บริษทั ฯอย่ำงเต็มที่ และพร้อมทีจ่ ะเข้ำร่วม
ประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ หำกติดภำรกิจสำคัญทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธำนกรรมกำร
5.9 การแต่งตัง้ และพ้นจากตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ
ก.) กำรแต่งตัง้ กรรมกำร
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ตำมจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้สทิ ธิตำมคะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตำม (ก) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำย
คนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลง
มำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนทีจ่ ะพึงมี หรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนที่
ประชุมเป็ นผูช้ ข้ี ำด
ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ำมำเป็ น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมกำรทีต่ นเข้ำมำ
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แทน ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออยู่
ข.) กำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำร
1. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำร 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ พ้นจำก
ตำแหน่ง ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพ้นจำกตำแหน่งไม่อำจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่
ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
2. ภำยหลังจำกจดทะเบียนเป็ นบริษทั กำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรในปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 ให้ใช้วธิ ี
จับฉลำก ส่วนในปี ต่อๆ ไป ให้กรรมกำรซึง่ อยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ดุ เป็ นผูพ้ น้ จำกตำแหน่ง หำกใน
ครำวใด มีกรรมกำรหลำยคนอยูใ่ นตำแหน่งมำนำนเท่ำๆ กัน เป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนกรรมกำรที่
ต้องพ้นจำกตำแหน่งในครำวนัน้ ให้กรรมกำรดังกล่ำวพ้นจำกตำแหน่งโดยใช้วธิ จี บั ฉลำก กรรมกำร
ซึง่ พ้นจำกตำแหน่งด้วยเหตุดงั กล่ำว อำจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ำรับตำแหน่งอีกได้
3. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ ตำย ลำออก ขำด
คุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก หรือศำลมีคำสังให้
่ ออก
4. กรรมกำรคนใดลำออกจำกตำแหน่งให้ย่นื ใบลำออกต่อบริษทั ฯ โดยกำรลำออกนัน้ จะมีผลนับตัง้ แต่
วันทีใ่ บลำออกไปถึงบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมกำรซึง่ ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียน
ทรำบด้วยก็ได้
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5.10 การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯกำหนดให้มกี ำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
ธุรกิจ และกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำร โดย
มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ทำเอกสำรกำรแนะนำเกีย่ วกับบริษทั ฯ
และข้อมูลประกอบกำร
ปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ เพื่อให้รบั ทรำบข้อมูลของบริษทั ฯ กฎระเบียบ และข้อมูล
ธุรกิจของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเพียงพอก่อนปฏิบตั หิ น้ำที่
ขณะเดียวกัน ก็มนี โยบำยทีจ่ ะเสริมสร้ำงควำมรู้ และมุมมองใหม่ ๆ ให้กบั กรรมกำรทุกคนทัง้ ในแง่กำร
กำกับดูแลกิจกำร ภำวะอุตสำหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีอ่ ย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.11 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯมีนโยบำยจัดให้คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตนเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เป็ น
ประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรได้มกี ำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำง ๆ ในระหว่ำง
ปี ทผ่ี ่ำนมำ เพื่อนำผลประเมินมำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร และเพิม่
ประสิทธิผลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยแบ่งกำรประเมินออกเป็ น 3
ประเภท คือ
1) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ
2) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย
3) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรรำยบุคคล
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เพื่อให้คณะกรรมกำรใช้เป็ นกรอบในกำรกำหนดบรรทัดฐำน ตรวจสอบกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ และนำผลทีไ่ ด้
เปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร สะท้อนให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบในผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนให้มปี ระสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯให้สอดคล้อง
กับนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปั ญหำอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยเลขำนุกำรบริษทั จะ
นำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร
ส่งให้กรรมกำรทุกคนประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี ทัง้ แบบคณะและรำยบุคคล ซึง่ ภำยหลังจำกทีค่ ณะกรรมกำรแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เลขำนุกำรบริษทั จะรวบรวมสรุปแบบประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั ฯต่อไป
5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมกำรบริษทั ฯกำหนดนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรดังนี้
ค่ำตอบแทนกรรมกำร : มีนโยบำยกำหนดให้ค่ำตอบแทนกรรมกำรต้องอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั
กิจกำรทีม่ ขี นำดใกล้เคียงกันทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละคน และจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ำรณำกลันกรอง
่
เพื่อให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะดูแลและรักษำกรรมกำรทีม่ ี
คุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งกำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรระดับสูง : คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง โดยเปรียบเทียบได้กบั ธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน ในระดับเดียวกัน เหมำะสมกับภำระหน้ำทีค่ วำม
รับผิดชอบ และเพียงพอทีจ่ ะจูงใจ และรักษำบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพไว้ได้ ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
ผูบ้ ริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นประจำทุกปี และนำผลทีไ่ ด้มำใช้ในกำร
กำหนดค่ำตอบแทนด้วย
5.13 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีนโยบำยทีจ่ ะพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรดังนี้
1. คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญในกำรส่งกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหรือสัมมนำในหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
มุมมองใหม่ ๆ และพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับผูบ้ ริหำร กำรอบรมจะเป็ นไปตำม
ลักษณะงำนของผูบ้ ริหำร เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ และเพิม่ กำรอบรมอื่นตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์
2. บริษทั ฯจัดให้มกี ำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ทำเอกสำรกำร
แนะนำเกีย่ วกับบริษทั ฯ และข้อมูลประกอบกำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ เพื่อให้
รับทรำบข้อมูลของบริษทั ฯ กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเพียงพอก่อนปฏิบตั ิ
หน้ำที่ และส่งเสริมให้กรรมกำรได้รบั กำรอบรม และพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมกำร
สำมำรถทำหน้ำทีแ่ ละกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ
กำรทำรำยกำรทีอ่ ำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จะพิจำรณำเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสำคัญ มีกำรกำหนดนโยบำย
ทีไ่ ม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำง ๆ ดังกล่ำว แสวงหำผลประโยชน์สว่ นตัวที่
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำทีก่ ่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และผูท้ ม่ี สี ว่ น
เกีย่ วข้อง หรือมีสว่ นได้เสีย หรือเกีย่ วโยงกับรำยกำรทีพ่ จิ ำรณำ ต้องแจ้งให้บริษทั ฯทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือกำรเกีย่ ว
โยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลดังกล่ำวไม่มสี ว่ นร่วมในกำรตัดสินใจใด ๆ ในธุรกรรมดังกล่ำว
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คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ฯเกีย่ วกับรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรำยกำรทีม่ ี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัด ในเรื่องกำร
กำหนดรำคำ และเงื่อนไขต่ำง ๆ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ให้เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้กำกับดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร และ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิ ดเผยกำรทำรำยกำรไว้ใน
งบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report)
การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯให้ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลและกำรควบคุมภำยใน ทัง้ ในระดับบริหำรและระดับ
ปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นกลไกสำคัญทีส่ ร้ำงควำมมันใจต่
่ อฝ่ ำยจัดกำรในกำรช่วยลดควำม
เสีย่ งทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯไม่ให้รวไหล
ั่
สูญหำย หรือจำกกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ ช่วยให้บุคลำกรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯมีกำรกำหนดอำนำจกำรดำเนินงำนของผูป้ ฏิบตั งิ ำนและผูบ้ ริหำรใน
เรื่องต่ำง ๆ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯให้เกิดประโยชน์ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน ผูค้ วบคุม และประเมินผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
บริษทั ฯมีนโยบำยในกำรควบคุมดูแลไม่ให้ผบู้ ริหำรนำข้อมูลภำยในของบริษทั ฯไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
รวมทัง้ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ โดยกำรควบคุมให้แต่ละฝ่ ำยงำนสำมำรถเรียกข้อมูลดูได้เฉพำะส่วนงำนของตนเท่ำนัน้
คงเหลือผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องบำงคนทีจ่ ะสำมำรถทรำบข้อมูลได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ำรให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร
และผูบ้ ริหำรเพื่อรับทรำบภำระหน้ำทีท่ ก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ บทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของ
บริษทั ฯ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม โดยผูต้ รวจสอบ
ภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้
ควำมมันใจว่
่ ำ ระบบทีว่ ำงไว้สำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยใน และทบทวนระบบทีส่ ำคัญอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ

