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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดําเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้
เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน หรือผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ายเท่านัน้ แต่ยงั สามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดําเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ และสร้างประโยชน์
โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตที่ย่ งั ยืนของบริษัทฯ โดยอาศัยหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) ของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวด รายละเอียดของนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดงั นี ้
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บทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้ าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
•

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ซึ่ง
ต้องกํากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีครอบคลุมถึง (1) การกําหนด
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมาย (2) การกํา หนดกลยุ ท ธ์ นโยบายการดํา เนิ น งาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย และ
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

•

คณะกรรมการบริษั ท มี น โยบายในการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การเพื่ อ สร้า งคุณ ค่า ให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน และกํากับดูแลกิจการให้บรรลุผลสําเร็จ

•

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาํ กับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็ น
สํา คัญ รวมทั้ง ต้องปฏิ บัติให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ มติ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ

•

คณะกรรมการบริ ษั ท เข้า ใจบทบาท ขอบเขตหน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ง กํา หนดขอบเขตการมอบหมายหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายบริหารอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
•

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตคู่กบั สังคมด้วย
ความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้
ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกํากับกิจการที่ดี

•

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดทําวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ทางธุรกิจทัง้ ประจําปี และระยะกลางจะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
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เป้ า หมายหลัก ของกิ จ การ โดยมี ก ารนํา นวัต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้อ ย่ า ง
เหมาะสมและปลอดภัย
•
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คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริม ให้บ ริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จ ะให้พ นัก งานทุก คนมี ค วาม
ตระหนักรับผิดชอบจากการได้รบั ความไว้วางใจในการประกอบธุรกิจ เพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ด้วยความมั่นคงยั่งยืน และได้รบั ความเชื่อถือจาก
ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ และประชาชนทั่วไป โดยกําหนดกรอบการประพฤติปฏิบตั ิจริยธรรม
และจรรยาบรรณของพนักงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสียไว้ให้พนักงานปฏิบตั ิตาม

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ ีประสิทธิผล
•

คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการกํา หนดและทบทวน
โครงสร้า งคณะกรรมการบริ ษั ท ให้มี ค วามเหมาะสม ทั้ง ในเรื่ อ งองค์ป ระกอบ
คุณสมบัติ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาํ หนด
ไว้

•

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ บุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้
มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ ต่อการใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ รวมถึงติดตามและดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทมีความสมดุลทั้งในเรื่องธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

•

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาํ กับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่ มี
กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้

•

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ดังนัน้ ในการเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้
โครงสร้า งและอัตราค่า ตอบแทนมีค วามเหมาะสมกับความรับ ผิ ดชอบ มี ความ
ชัดเจนและโปร่งใส เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม จูงใจให้คณะกรรมการบริษัท
นําพาองค์กรให้ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว

•

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจําปี ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการ
ประเมินจะถูกนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย

•

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาํ กับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รบั การเสริมสร้างทักษะ
และความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ

•

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
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คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น และแต่งตัง้ เลขานุการ
บริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ท่ีจาํ เป็ น และเหมาะสมต่ อการสนับ สนุ น การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
•

คณะกรรมการบริษัทดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทที่ได้รบั การเลือกตัง้ ใหม่ตอ้ ง
ได้รบั การปฐมนิเทศโดยผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อรับทราบลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์
แผนงานประจําปี ข้อมูลทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องบทบาทหน้าที่และความ
รับ ผิ ด ชอบ รวมทั้ง ระเบี ย บวิ ธี ก ารในการประชุม คณะกรรมการบริษั ท ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งรับมอบเอกสาร
และคู่มือต่าง ๆ และจัดทําแบบรายงานประวัติต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่กาํ กับดูแล
บริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และฝ่ ายบริหารที่มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

•

คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดการประเมินผลกรรมการเป็ น
รายบุคคลและกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม

•

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์
ของผูถ้ ือหุน้

•

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ทัก ษะ ประสบการณ์ และแรงจูง ใจที่ เ หมาะสม โดยสนับ สนุน ให้ก รรมการของ
บริษัทฯ ต้องได้รบั การสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู เ้ พิ่มเติมด้วยตนเอง และ
ต้องได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นระยะ ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมที่มีการจัดขึน้ สําหรับ
กรรมการ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมการ
อบรม

•

กรรมการของบริษัทฯ ต้องสามารถเข้าถึง และ/หรือได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ที่
เกิดขึน้ ใหม่ รวมทัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกี่ยวข้องและจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ อาทิ หลักเกณฑ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงานราชการ

•

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องอื่นในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
อาทิ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทต้องได้รบั การสนับสนุนให้มีการศึกษา
หาความรูเ้ พิ่มเติมด้วยตนเอง รวมทัง้ เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน
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ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
•

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ การสร้า งคุ ณ ประโยชน์ต่ อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น
อย่างเต็มเปี่ ยมว่าองค์กรจะต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้าง
การมี ส่ ว นร่ว มพร้อ มร่วมแบ่ งปั น จึ ง ได้ป ลูก ฝั ง ให้กรรมการและพนัก งานทุกคน
ดําเนินงานตามนโยบายและหลักปฏิบัติดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
มีจิตสํานึกแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม รับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมโดยรวม ผ่านการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิ ด ชอบ
(CSR-in-process) และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมต่ า ง ๆ (CSR-after-process) และ
คํานึงถึงผลกระทบทางธุรกิจที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นสําคัญ

•

คณะกรรมการบริษั ทจะติ ดตามดูแลให้ฝ่ ายจัด การประกอบธุ ร กิจ อย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational
Plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ

•

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายข้อควรปฏิบตั ิระหว่างบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและ
เท่าเทียมกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกด้าน (Stakeholders) มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังกําหนดแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นให้
พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่ยึดถือเฉพาะ
ลายลักษณ์อกั ษรแต่ให้คาํ นึงถึงเจตนารมณ์ โดยมีการกําหนดนโยบายสําคัญต่าง ๆ
ซึ่ง ครอบคลุมเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญ เช่น ความสัมพันธ์กับผูจ้ ัดหาสินค้า
การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็ นส่วนตัว การทํางานกับรัฐบาล การปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการแข่ งขัน แนวทางการปฏิ บัติ ว่าด้วยการจ้า งงานที่ เป็ นธรรม
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และทรัพย์สินทางปั ญญา เป็ นต้น

•

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value
Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดย
บริ ษั ท ฯ ได้ยึ ด แนวคิ ด เรื่ อ ง “ความยั่ง ยื น ” อัน ประกอบด้ว ยมิ ติ ด ้า นเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็ นพืน้ ฐานสําคัญของการบรรลุพนั ธกิจของบริษัทฯ

•

คณะกรรมการบริ ษั ท จัด ทํา กรอบการกํา กับ ดูแ ลการบริห ารจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มี
การนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ นการเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จ และพัฒ นาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร
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ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
•

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญถึงการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระและผูม้ ีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบและ
กํากับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ

•

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแล
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

•

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่องการทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลธุรกรรมที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ
บริษั ท หรื อ ผู้ถื อ หุ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ป ระโยชน์อัน มิควรในทรัพย์สิน
ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทําธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ
บริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

•

คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยเคร่งครัด และจะต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ของตน ทรัพย์สินของ
บริษั ท ฯ หรื อ ข้อ มูล ทางธุ ร กิจของบริษัท ฯ เพื่ อ แสวงหาประโยชน์โ ดยมิชอบด้วย
กฎหมายในทุกรูปแบบไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อตนเองหรือผูอ้ ื่น ตลอดจน
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบน ซึ่งหมายรวมถึงการกระทําใด ๆ ที่ส่อไป
ในทางทุจริตคอร์รปั ชั่น ทัง้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และในเรื่องส่วนตัว ที่อาจ
ทําให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและความเสียหายต่อบริษัทฯเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
กระทบถึงความเชื่อมั่นของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนีฝ้ ่ ายตรวจสอบภายในต้องทํา
หน้า ที่ ส อบทานการประเมิ น ตนเองในเรื่ อ งมาตรฐานการต่ อ ต้านคอร์รัป ชั่น ซึ่ง
บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต” ต้องทบทวนและประเมินตนเองเพื่อให้ได้การรับรองและต่ออายุการเป็ น
สมาชิกทุก 3 ปี

•

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการ
กรณีมีการชีเ้ บาะแส โดยได้จัดให้มีช่องทางต่าง ๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนสําหรับ
พนักงาน (Whistle Blowing Program) กรณีพนักงานพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่า
ฝ่ าฝื น หรื อ การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามจริย ธรรมและจรรยาบรรณโดยพนัก งานสามารถ
รายงานกรณี ดัง กล่ า วผ่ า นช่ อ งทางที่ ก ํา หนดไว้แ ละมี ม าตรการคุ้ม ครองผู้แ จ้ง
เบาะแส ผูร้ อ้ งเรียนและผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

•

คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีการกํากับดูแลตามแนวปฏิบัติสากล “การป้องกันแบบปราการ 3 ด่าน (Three
Lines of Defense)” ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานกํากับดูแล และ
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หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง ทั้ ง 3 หน่ ว ยงานต้อ งทํา งานประสานกั น ผ่ า น
กระบวนการทํางานที่กาํ หนดไว้ในแต่ละระดับ ดังนี ้้
− แนวป้องกันชัน้ ที่หนึ่ง: หน่วยงานธุรกิจ คือ ผูท้ ่ีมีความรับผิดชอบต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการประจําวัน เพื่อให้ม่ ันใจว่ามีการพิจารณาและการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
− แนวป้องกันชัน้ ที่สอง: หน่วยงานกํากับดูแล เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมี
หน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตามและควบคุมกระบวนการในการบริหารความ
เสี่ยง และ
− แนวป้องกันชั้นที่สาม: หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ในการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านและระบบงานต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง กิ จ กรรมที่ ว่ า จ้ า ง
บุคคลภายนอกดําเนินการแทน เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการ
ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิผล
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทัง้ นี ้้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็ นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ปฏิบตั ิการประจําวันของบริษัท
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นาํ มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในมาใช้เป็ นแม่แบบ
หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
•

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง

•

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปั ญหา
ทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการบริษัทจะทําให้ม่ นั ใจได้
ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการ
เงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย

•

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดและผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้านักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์และ
สาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย พร้อมทัง้ นําเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีขอ้ มูลทัง้ ในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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•

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ทัง้ ข้อมูลในด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้กาํ หนด
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีหลักสําคัญในการ
เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี ้
− ข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์และสาธารณชนทั่วไป
ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจําปี งบการเงินประจําปี / รายไตรมาส และ
ข้อมูลอื่น ๆ ต้องมีความถูกต้อง เพียงพอโปร่งใส ทันเวลาและสอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริษัทฯ
− บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุ งข้อมูลสําคัญให้เป็ นปั จจุบัน และทําการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
− บริษัทฯ มีการกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส รวมถึงกําหนดหน่วยงานในการรับคําขอ และประสานงานการให้
ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างบริษัทฯ กับผูถ้ ือหุน้ รวมถึงหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
•

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้
ถือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายถือเป็ นเจ้าของกิจการ และได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ตาม
สิทธิท่ีจะพึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยสิทธิในการซือ้ ขายและการโอนหุน้
สิทธิในส่วนแบ่งกําไรหรือเงินปั นผลตามสัดส่วนการถือหุน้ สิทธิในการได้รบั ข้อมูล
ข่ า วสารอย่ า งเพี ย งพอและทัน เวลาในรู ป แบบที่ เ หมาะสม โดยผ่ า นช่ อ งทางที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 2 ช่องทางหลักคือ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษทั ฯ และของผูถ้ ือหุน้ เอง
สิทธิในการเสนอวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ
เพื่อเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

•

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ดูแลปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ ทุกคน รวมตลอด
จนถึงการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทําใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ ถื อ หุ้ น ตลอดจนสนั บ สนุ น และเปิ ดโอกาสให้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการเข้า ถึ ง
สารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่ อ หาผลประโยชน์ให้แ ก่ตนเองหรือ ผู้อื่น ในทางมิชอบและมีช่อ งทางที่ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายสามารถใช้สิทธิในการแจ้งปั ญหาใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตน
ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสนับสนุนการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม
ของผูถ้ ือหุน้ โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทฯ มีหน้าที่ดงั นี ้
− แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าถึงกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ

ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 7

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

− จัดให้มีขอ้ มูลในแต่ละวาระที่จาํ เป็ นและเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าและทันเวลาตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รบั เอกสาร
จากบริษัทฯ
− ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกตามสมควรให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ได้ใช้สิทธิเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนโดยมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ ด้วยกัน
− จัด ให้มี ห นัง สื อ มอบฉัน ทะในรู ป แบบที่ ผู้ถื อ หุ้น สามารถกํา หนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสียง
− เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็ นทางเลือกของผูถ้ ือหุน้ ในการ
มอบฉันทะ
− สนับสนุนให้ประธานกรรมการ และกรรมการของบริษัทฯ จัดสรรเวลาเพื่อเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้
− จัดให้มีระบบการลงทะเบียนที่อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้
− ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และซักถามในที่
ประชุม
− คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการจัดทํา
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
11.2

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา โดยมีรายละเอียดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปนี ้

11.2.1 ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้กาํ หนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไปด้วยการบริหารจัดการและการทํางานของฝ่ ายจัดการตลอดจน
พนักงาน ภายใต้การนําของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รบั การคัดเลือกจากผูถ้ ือหุน้
ให้ทาํ หน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานในภาพรวมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ได้มีการดูแลผลประโยชน์ระยะยาว
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
จัดสรรเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจภายใต้กรอบและแนวทางของ
หลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgement Rule) และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผูม้ ีส่วน
ได้เสีย ทัง้ ยังต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลัก Fiduciary Duties ในการกํากับดูแลการบริหารงานของบริษัท
ดังนี ้้
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•

Duty of Care ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหาร
จัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

•

Duty of Loyalty ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และต้องไม่ยอมให้ผล
ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ของบริษัทฯ

•

Duty of Obedience ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

•

Duty of Disclosure ซึ่งกําหนดให้กรรมการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และตรงตาม
กําหนดเวลา
นอกจากนี ้้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้้

(1)

ทําความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และทําหน้าที่เป็ น
ผูเ้ ชื่อมโยงระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับฝ่ ายจัดการ โดยกําหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
และทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผบู้ ริหาร
และฝ่ ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด

(2)

กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสําคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการ
ดําเนินงาน อีกทัง้ พิจารณาและให้กรอบแนวทางการดําเนินงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม
ของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้มีกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทฯ

(3)

ดูแลให้มีนโยบายและให้มกี ารดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย ดังต่อไปนี ้
ก. หลักการกํากับดูแลกิจการโดยมีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทราบ และมี
การทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
ข. นโยบายว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั น การใช้ข้อ มู ล ภายใน และกระบวนการดู แ ลความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว
ค. นโยบายและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบาย
และกลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเป็ นมืออาชีพ และไม่ถกู ครอบงําจากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ
ง. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน แนวทางปฏิบัติสาํ หรับมาตรการในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน ให้มีการจัดทําและสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว

(4)

พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจําปี และงบประมาณที่ฝ่ายจัดการนําเสนอ รวมถึงพิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่องที่สาํ คัญของบริษัทฯ ตามที่กาํ หนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

(5)

ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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(6)

(7)

ดูแลให้มีระบบและการดําเนินการที่ม่ นั ใจได้ว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปด้วย
ความเรี ย บร้อ ย สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มูล ที่ จ ํา เป็ น รวมถึ ง มี ก ระบวนการรายงานข้อ มูล ที่ ส ํา คัญ ให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพจากฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
อํานาจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
ติ ด ตามดูแ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และความสามารถในการชํา ระหนี ้้ และ
จัดเตรียมแผนที่จะใช้ในการแก้ไขปั ญหากรณีท่ีบริษัทฯ ประสบปั ญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา
ทางการเงิน

(8)

ดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ลูกค้าหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่าย
จัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(9)

ดูแลให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของบริษั ท ฯ รวมทั้ง ดูแ ลให้มี ก ารนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จและ
พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้

(10)

ดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ที่ชดั เจน โปร่งใส มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน มีการอบรมและพัฒนาให้กรรมการของบริษัทฯ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจโครงสร้า งและ
ความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะและความรู ส้ าํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
อย่างสมํ่าเสมอ

(11)

ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ ตลอดจนมีการอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหน่ง รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่ง

(12)

กําหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
รวมทัง้ ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย

(13)

แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านต่าง ๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม รวมถึงดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน จัดทําและเปิ ดเผยรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

(14)

แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ท่ีจาํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับ สนุน การ
ดํา เนิ น งานและการปฏิ บัติ หน้าที่ ข องคณะกรรมการบริษัท ให้มีค วามครบถ้วน และถูก ต้องตามที่
กฎหมายกําหนด

(15)

ดูแลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้
มีการกําหนด สื่อสาร และปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงยึดถือ
จรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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(16)

ดูแลให้มีระบบการจัดทํา และการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาํ คัญทั้งที่เป็ นและไม่เป็ นข้อมูลทาง
การเงิน ต่อหน่วยงานราชการ ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน
และโปร่งใสในเวลาที่เหมาะสม เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
สะท้อนถึงการปฏิบตั ิท่สี ร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

(17)

ดูแลให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญและดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน รวมถึง
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

(18)

ดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทาํ หน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล

(19)

ดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส

11.2.2 ขอบเขต อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้กาํ หนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
(1)

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ารายงานดังกล่าวถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจะต้องจัดทํา
รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส และรายปี เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชี
ที่รบั รองทั่วไป

(2)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพบปะหารือร่วมกันกับ
ผูส้ อบบัญชีภายนอกโดยปราศจากผูบ้ ริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

(3)

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายใน

(4)

สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ทางการ
กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(5)

สอบทานรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าได้มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทางการ
ที่กาํ หนด

(6)

สอบทานกระบวนการประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และลงนามรับรอง
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(7)

สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้เป็ นไปตามวิธีการและมาตรฐานที่เหมาะสม
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(8)

พิจารณาเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยความเพียงพอของ
งบประมาณและจํานวนพนักงานในฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน

(9)

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญในด้าน
อื่น ๆ เมื่อจําเป็ น โดยให้อยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ ในการจ้างที่
ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

(10)

สอบทานกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบทุ ก ปี หรื อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ก่ อ นนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ

(11)

หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า อาจมีรายการหรือการกระทําใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบโดยทันที เช่น
ก. รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต ความผิดปกติ หรือความบกพร่องที่มีสาระสําคัญอันส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
ค. การละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ ยวกับการกระทําที่ตอ้ งสงสัยและ
หารือกับคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวแล้ว หาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ ริหารไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบอาจรายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรง

(12)

คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการเชิญผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คาํ แนะนํา หรือเข้า
ร่วมการประชุม หรือส่งมอบข้อมูลที่จาํ เป็ นภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้

(13)

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
11.2.3 ขอบเขต อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้กาํ หนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสําคัญสรุปได้ดงั นี ้
(1)

ดูแลกรอบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ และฝ่ ายจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกล
ยุทธ์ นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงาน ตามที่ฝ่ายบริหารจัดทําขึน้ เพื่อใช้
ในการกําหนด การประเมิน การวัดผล การติดตามและการจัดการความเสี่ยงหลักที่กระทบบริษัทฯ

(2)

อนุมัติและทบทวนกรอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ได้ทบทวนและแนะนําต่อคณะกรรมการบริษัทในการกํา หนดความเสี่ยงระดับความเสี่ ย งที่
สามารถยอมรับได้
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(3)

กําหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทบทวนรายงานในการใช้ตามนโยบายความ
เสี่ยง และดูแลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมโดยพิจารณาจากกรอบการกํากับความเสี่ยงและ
สินเชื่อ การตลาด (รวมถึงเงินทุนและความเสี่ยงในด้านสภาพคล่อง) และการจัดการความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ

(4)

อนุมตั ินโยบายความเสี่ยงที่สาํ คัญในการจัดทําแผนสํารองในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องประจําปี

(5)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายการผลการปฏิบตั ิงานของตนให้คณะกรรมการบริษัททราบ
อย่างน้อยปี ละครัง้

11.2.4 ขอบเขต อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้กาํ หนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีรายละเอียดสําคัญ
สรุปได้ดงั นี ้
(1)

กําหนดนโยบายที่มีความชัดเจน และโปร่งใส เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและ
อนุมตั ิ
ก. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา คัดเลือก และ/หรือ กลั่นกรองหาผูเ้ หมาะสมเพื่อ
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ
(รวมเรียกว่า “ฝ่ ายบริหาร”)
ข. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และฝ่ ายบริหาร

(2)

คัดเลือก และ/หรือ กลั่นกรองผูท้ ่ีเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการชุด
ย่อย และฝ่ ายบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติ
แต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี)

(3)

ถอดถอนฝ่ ายบริหารอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาตามตัวเลขทางการเงินที่ได้กาํ หนดไว้ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ และ/
หรือ การปฏิบตั ิตามแนวทางของคณะกรรมการบริษัท

(4)

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ
ความรับ ผิ ด ชอบที่ ส ะท้อ นถึ ง เป้ า หมายและความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งของบริ ษั ท ฯ และเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ มีความชัดเจน และโปร่งใส เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ก. กํา หนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์อื่ น ใด ให้กับ กรรมการ กรรมการชุด ย่ อ ยเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
ข. กําหนดงบประมาณการปรับเงินเดือนประจําปี และโบนัสรวมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
ค. กําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดสําหรับฝ่ ายบริหาร

(5)

เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยมาตรฐานแบบเดียวกัน โดยคํานึงถึงการเพิ่มมูลค่า
ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ก. พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรับรองรู ปแบบฟอร์มการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมที่บริษัทจัดทําขึน้ เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท
ข. พิจารณาและรับรองแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการจัดการ
การประเมินเป้าหมายในการดําเนินงาน
ค. พิ จ ารณาและรับ รองผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู้จั ด การใหญ่ เพื่ อ พิ จ ารณากํา หนด
ค่าตอบแทนประจําปี
(6)

ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของฝ่ ายบริหาร (ทัง้ ในด้านทักษะความรูแ้ ละประสบการณ์) อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครัง้ และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

(7)

สอบทานการปฏิ บัติ ง านอย่ า งเป็ น ทางการของฝ่ ายบริห ารอย่ า งน้อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ง โดยเที ย บกับ
วัตถุประสงค์ท่กี าํ หนด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท

(8)

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควรได้เป็ นครัง้ คราว เพื่อช่วยในการประเมินผล
ต่าง ๆ และปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

11.2.5 ขอบเขต อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็ นตําแหน่งฝ่ ายบริหารสูงสุดของบริษัทฯ โดยได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัท ให้มีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี ้
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท บทบัญญัติกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขต อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ โดยสรุป ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1)

ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษั ท และกํากับดูแลควบคุมให้บริษั ทฯ ปฏิ บัติ ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับของ
หน่วยงานภาครัฐ

(2)

ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ และตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

(3)

รายงานการดําเนินงานในเรื่องที่สาํ คัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

(4)

ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด

(5)

จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทแนะนํา ดําเนินการสร้างและ
รักษาทีมผูบ้ ริหารที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่าง
มีประสิทธิผล

(6)

เป็ นตัวแทนของบริษั ทฯ ในการติ ดต่ อกับหน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงานกํากับดูแลอื่ น ๆ โดยอาจ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นใดกระทําการแทนได้

(7)

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
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11.3

(8)

พัฒนาและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินการอยู่บนหลักการทาง
ธุรกิจอย่างมืออาชีพและมีการติดตามเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษทั ฯ กําหนดไว้

(9)

บริหารและจัดการดําเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและมาตรฐานทัง้ ด้านการดําเนินงาน
ด้านทางการเงินตามแผนการที่วางไว้ โดยจะต้องเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหามี
หน้าที่กาํ หนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
และ/หรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง (รวมถึ ง กํา หนดโครงสร้า งค่ า ตอบแทน และรู ป แบบและหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูงดังกล่าว) ก่อนที่จะดําเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวต่อไป ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามนโยบาย
และกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาลงมติในการแต่งตัง้ กรรมการแยกเป็ นรายบุคคลในวาระ
การพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

11.3.1 คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ นั้นถูกกําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
องค์ประกอบ
(1)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการทําหน้าที่โดย
ขึน้ อยู่กบั ขนาดและลักษณะของธุรกิจ

(2)

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3)

กรรมการของบริษัทฯ ต้องได้รบั การเลือกตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการแต่งตัง้ กรรมการของบริษัทฯ
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4)

ประธานกรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกัน
อย่างชัดเจน ในกรณีผทู้ ่ีจะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการเคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ของบริษัทฯ มาก่อน ต้องพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

(5)

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รบั การเสนอชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะต้องมีจาํ นวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทัง้ หมดของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
(1)

กรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(2)

กรรมการต้องไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ท่ีได้
กระทําโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3)

กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่สาํ นักงาน
ก.ล.ต. กําหนด

(4)

กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วน
จํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอืน่ ที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

(5)

กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนรวมถึงกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทัง้ มีความหลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถแบบมืออาชีพ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกําหนดพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

(6)

กรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็ นผูท้ ่ีสามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีท่ีมี
การดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้การดํารงตําแหน่งดังกล่าว
กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

(7)

กรรมการบริษัทแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5
บริษัท รวมตําแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

(8)

กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่เป็ นกรรมการของบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบริษัทอื่นใดใน
อนาคตที่เป็ นบริษัทย่อยของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของ
บริษัทฯ

วาระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
(1)

ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจํา ปี ทุก ครั้ง ให้ก รรมการออกจากตํา แหน่ ง จํา นวนหนึ่ ง ในสาม
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้จาํ นวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อก
จากตําแหน่ง

(2)

กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้

(3)

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(ก)

ตาย

(ข)

ลาออก
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(ค)

ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกําหนด

(ง)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(จ)

ศาลมีคาํ สั่งให้ออก

(4)

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ และให้การลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

(5)

กรรมการของบริษัทฯ มีกาํ หนดเกษี ยณอายุเมื่อครบ 75 ปี หากกรรมการของบริษัทฯ มีอายุครบ 75 ปี
ในขณะที่ยงั ดํารงตําแหน่งอยู่ ก็ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปจนครบกําหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ และหาก
ขณะเสนอเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทฯ ผูน้ นั้ มีอายุยงั ไม่ครบ 75 ปี ก็ยงั สามารถได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งได้

11.3.2 กรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดและ
ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสามท่าน ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
(1)

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

(2)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุน้ ที่มีนัยหรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุม ของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใด
จะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้ การคํานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าวให้นับรวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มี อ ํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นั ย ผู้มี อ ํา นาจควบคุ ม หรื อ หุ้น ส่ ว นของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

(6)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

(8)

ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่มี ส ภาพอย่ างเดี ยวกัน และเป็ น การแข่ ง ขัน ที่ มี นัยกับ กิจ การของบริษั ทฯ หรื อ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถื อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9)

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจ
ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
วาระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดํารงตําแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตุผลและความจําเป็ น
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11.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั การแต่งตัง้ เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบ
และสอบทานคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบบัญชี และกระบวนการ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินกิจการตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง มีระบบตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและจัดทํารายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ นัน้ ถูกกําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได้
ดังนี ้
องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
(1)

ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท และเป็ นไปตามที่กาํ หนดในหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2)

มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(3)

ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสิ น ใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

(4)

ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทลําดับเดียวกันซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียน

(5)

ผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ
(1)

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่ได้

(2)

ในกรณี ท่ี กรรมการตรวจสอบพ้น จากตําแหน่งและส่ งผลกระทบต่อ จํานวนสมาชิ กคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลัก ษณะ
ต้อ งห้า มเข้า เป็ น สมาชิ ก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ จ ํา นวนสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ ค รบถ้ว น ทั้ง นี ้ ในระหว่ า งกระบวนการสรรหาและแต่ ง ตั้ง กรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่แทนที่ท่านเดิมนั้น ให้กรรมการตรวจสอบท่านที่เหลือ สามารถปฏิบัติห น้า ที่ ไ ด้
ตามปกติ
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11.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั การแต่งตัง้ เพื่อทําหน้าที่กาํ หนด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกํากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
กําหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว และมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดโดยหน่วยงานที่กาํ กับบริษัทฯ โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ นัน้ ถูกกําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
(1)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงในจํานวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอสําหรับการทําหน้าที่โดยขึน้ อยู่กบั ขนาดและลักษณะของธุรกิจ

(2)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีประสบการณ์ในภาค
การเงิน และกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความชํานาญในด้านการเงิน การบัญชี หรือการจัดการ
บริหารความเสี่ยง

(3)

ผูบ้ ริหารระดับสูงฝ่ ายอํานวยสินเชื่อ ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่ง
พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่ได้ โดยในระหว่างการสรรหา กรรมการที่
ดํารงตําแหน่งอยู่สามารถดําเนินการได้ถึงแม้จาํ นวนกรรมการน้อยกว่าที่กาํ หนด
11.3.5 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตัง้ เพื่อทํา
หน้าที่กาํ หนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (รวมถึงกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
และ/หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูงดังกล่าว) ก่อนที่จะดําเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวต่อไป โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ นั้นถูกกําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหา ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
(1)

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

(2)

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน

(3)

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะต้องเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ ตลอดจนมี
ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
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(4)

ผูบ้ ริหารระดับสูงฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา

วาระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตัง้ บุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่ได้ โดยในระหว่างการสรรหา กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งอยู่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถึงแม้จาํ นวนกรรมการน้อยกว่าที่กาํ หนด
11.3.6 กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธานคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมีอาํ นาจแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ท่านอื่น ๆ ซึง่ ต้องมีความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ และกระทําการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่และการกํากับดูแลกิจการ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดขององค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business
Judgment Rule) รวมทัง้ คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นสําคัญ ด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึน้ กับองค์กรหรือการดําเนินการต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงมีความตระหนักว่าตนเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กรอันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผูถ้ ื อหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกํากับดูแล และ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ
ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาทําการกําหนด
นโยบายสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วน รวมทัง้ ประสบการณ์ท่ีเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เหมาะสมเพื่อเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวต่อไป ทัง้ นี ้ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เกี่ ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ระบุไว้ในหัวข้อ 11.2.6 “ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่” ข้างต้น
11.4

ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการในการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ท่ีกาํ หนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถกําหนดและทบทวน
วิ สัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนการดําเนินธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการของ
ผลการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ และการดูแลรายจ่าย
ลงทุน (Capital Expenditure) ทั้งนี ้ สําหรับรายการที่ มีขนาดใหญ่ หรื อที่ มีความสําคัญ ซึ่งรวมถึ งรายการที่มี
ลักษณะเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
จะต้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

11.5

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมใด ๆ อย่างไรก็ตาม
หากในอนาคต บริษัทฯ จะมีการลงทุนจนทําให้เกิดบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม บริษัทฯ จะดําเนินการ
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กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมตามหลักปฏิบตั ิของคู่มือหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป
11.6

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสําคัญและยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ตลอดจนผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง นําข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่หากมีการเปิ ดเผยออกไปแล้วจะทําให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ
ถือเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับและความสําคัญ รวมถึงความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ ต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
กําหนดนโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยสรุปได้ดงั นี ้

11.7

(1)

กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหุน้ หรือการซือ้ ขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานราชการ
ภายในระยะเวลาและวิธีการที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กาํ หนด และเปิ ดเผยให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบด้วย

(2)

ห้ามพนักงานใช้ขอ้ มูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน

(3)

ขณะที่มีขอ้ มูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะ พนักงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถจองซือ้ ซือ้ หรือขาย หรือจัด
ให้บุคคลอื่นจองซือ้ ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี ้
ห้ามไม่ให้พนักงานส่งข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ให้กบั บุคคลที่สาม

(4)

พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้และปกป้องข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะที่ได้รบั จากบุคคลอื่น รวมถึง
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าเป็ นการเฉพาะหรืออย่างมีนยั โดยอย่างน้อยต้อง
อยู่ในระดับเดียวกับการดูแลข้อมูลลับของบริษัทฯ

(5)

พนักงานของฝ่ ายงานที่กาํ หนดจะต้องเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์เป็ นระยะ ๆ ตามที่ฝ่ายกํากับ
ธุรกรรมกําหนด

(6)

พนักงานที่รูว้ ่ามีพนักงานอื่นได้ฝ่าฝื นข้อห้ามในนโยบายป้ องกันการใช้ข้อมูล ภายในและนโยบาย
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูบ้ ริหาร
และฝ่ ายกํากับธุรกรรม

(7)

ห้ามจงใจปล่อยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะ แม้ว่าจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในการทําธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม

นโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุจริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็ นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยสรุปไว้ดงั นี ้
(1)

กรรมการของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ หรือคาดว่าจะเกิดขึน้
และหากเกิดกรณีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องจัดการความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์นนั้ อย่างเป็ นธรรมโดยเร็ว
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11.8

(2)

กรรมการของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทําขึน้ หรือเมื่อมีขอ้ สงสัยว่าอาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์

(3)

กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ เป็ นรายปี หรือมีสถานการณ์ใด ๆ ที่ทาํ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายงาน

(4)

พนัก งานที่ รูว้ ่ามีพ นัก งานอื่ นได้ฝ่ าฝื นข้อห้ามนโยบายป้ อ งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้อง
รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูบ้ ริหาร และฝ่ ายกํากับธุรกรรม

(5)

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รบั การเสนอชื่อจากธนาคารกรุ งศรีอยุธยาจะต้องไม่เปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูล
ความลับ ใด ๆ ของบริษั ท ฯ ให้แ ก่ ธ นาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาและ/หรื อ บุค คลอื่ น ใดในลัก ษณะที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิ ดเผย
สู่สาธารณะ

(6)

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รบั การเสนอชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะต้องไม่ลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทย่อยของ
ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาหรื อ บริษั ท อื่ น ใดในอนาคตที่ เ ป็ น บริษั ท ย่ อ ยของธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธยาซึ่ง
ประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ

(7)

รายการระหว่างกันต้องกระทําอย่างโปร่งใสเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้าภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายและ
กฎเกณฑ์กาํ หนด เสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็ นหลัก รวมทัง้
เป็ นไปตามราคาตลาด (at arms’ length) ไม่มีลกั ษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ในการทํารายการระหว่างกันต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั ิโดยผูม้ ีอาํ นาจในการให้ความ
เห็นชอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตามประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่ทาํ รายการระหว่างกัน
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมในการเข้า
ทํารายการ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

11.8.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
สําหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จํานวน 2.1 ล้าน
บาท และสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ประจําปี 2563
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2563 และอนุมตั ิให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จํานวน 1.9 ล้านบาท
11.8.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
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