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คู่มือกรรมการ ของบริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระจากภายนอก ซึ่งเป็ นผู้มีค วามรู้ ค วามสามารถอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดหรื ออย่ างน้ อ ยจานวน 3 ท่ าน และจะเลื อกให้ ก รรมการอิสระเป็ นผู้ด ารงต าแหน่ ง
ประธานกรรมการ ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม โดยคานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่
เป็ นประโยชน์ กับบริ ษัท ฯ รวมทัง้ การอุทิศ เวลาและความพยายามในการปฏิ บ ัติหน้ าที่ ไม่ มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ อีกทังจ
้ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไป
ดารงตาแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
้ ก้ าหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระการดารง
ตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ในการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ นไปตามวาระที่ ก าหนดไว้ รวมทัง้ มี ค วาม
โปร่ งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตัง/เลื
้ อกตัง้ มีประวัติของกรรมการที่ มี
รายละเอียดเพี ยงพอ และบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุก
ครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเวบไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้ องแต่งตังกรรมการที
้
่มีอายุเกิน 70 ปี หรื อในกรณี ที่ยงั ไม่
สามารถหากรรมการอิสระที่ เหมาะสมและมี ค วามรู้ ความสามารถมาดารงต าแหน่งทดแทน
กรรมการอิส ระท่ านเดิ ม ที่ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อเนื่ องกัน เกิ น 9 ปี ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาต่ออายุในการดารงตาแหน่งอีกคราวละหนึ่งวาระ
บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ งตัง้ เลขานุก ารบริ ษั ท ฯ เพื่ อท าหน้ า ที่ ให้ ค าแนะน าด้ านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ ต่ างๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้ อ งทราบและปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั ง้ ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ จัด ตัง้ หน่วยงานก ากับ การปฏิ บตั ิงาน (Compliance Unit) ขึน้ เพื่ อ
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กากับ ดูแลการปฏิบ ัติงานของหน่ วยงานต่ างๆ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ และสอดคล้ องกับการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ
บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษั ท ฯ เช่ น วิสัย ทัศ น์ และภารกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ย ง
แผนงาน และงบประมาณ เป็ นประจาทุกปี
3. ติดตามและดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล และขอบเขตของกฏหมาย
4. ควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง รวมทังกลไกในการรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยนและ
การดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
5. ดูแลให้ การดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทังแผนการพั
้
ฒนาพนักงาน ความ
ต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
6. จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร พร้ อมทัง้
ให้ ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
7. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่ อให้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่ บริ ษัทฯ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการจะติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
รวมถึ งได้ จัด ให้ มี ก ารทบทวน ปรับ ปรุ ง จริ ย ธรรมธุ ร กิ จให้ มี ค วามเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ การติดตาม การ
ประเมินผล ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อ
เป็ นแนวทางและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีให้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้
ยึดมัน่ ปฏิบตั ิ ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม
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8.

ก าหนดนโยบายในการป้องกัน มิ ใ ห้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อพนัก งานน าข้ อมูล
ภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ
ก าหนดให้ มี ก ารรายงานรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในรายงานประจาปี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้ กรรมการ
และผู้บริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต. และกาหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ที่ได้ รับทราบข้ อมูล
ภายใน ให้ ข้อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก
9. จัดให้ มี ระบบการควบคุม การด าเนิ น งานด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการ
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทังยั
้ งจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุ ม ดังกล่ าว และควรทบทวนระบบที่ สาคัญ อย่ า งน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
10. ก าหนดนโยบายที่ จ ะบริ ห ารความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท อย่ า ง
ระมัดระวังและมี ประสิทธิภาพ ทังปั
้ จจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะเศรษฐกิ จ สังคมและการเมื อง นโยบายในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ดั ง กล่ า ว ครอบคลุ ม ถึ ง มาตรการในการป้ องกั น และแก้ ไขความเสี่ ย ง โดย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่คอยดูแล และติดตามการดาเนินงานตาม
แผนที่ วางไว้ และรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และมี การทบทวน
ระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
ให้ เปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก าร
ตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งได้ แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้
ผู้อื่น และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทฯ ได้ มีการพิจารณาทางเลือก
ที่ มี ความคุ้ม ค่ามากที่ สุด และมี ป ระสิท ธิ ผลมากที่ สุด โดยเลือกจัด การกับ ความ
เสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น เป็ นลาดับแรก
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11. ให้ ความเห็นถึงความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี่ยงไว้ ในรายงานประจาปี
12. จัดให้ มีช่องทางสาหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์ จะแจ้ งเบาะแส
หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ หรื อ
ในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดหรื อการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อขัดแย้ ง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
13. พิ จารณาความเหมาะสมของบุค คลที่ จะส่ง ไปเป็ นกรรมการในบริ ษั ท ย่ อย เพื่ อ
ควบคุมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ และการทารายการต่างๆ ให้
ถู ก ต้ องตามกฎหมาย และหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมออย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่ อ
พิ จารณากิ จ การทั่วไปของบริ ษั ท ฯ และเป็ นการประชุ ม เต็ ม คณะที่ สุด เท่ า ที่ จ ะ
สามารถกระทาได้
15. พิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สาคัญ รวมทังการแต่
้
งตังกรรมการอิ
้
สระที่
มิได้ มีการเกี่ยวข้ องกับการบริหารงานประจา มีความเป็ นอิสระจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในการใช้ ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระเพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ เกิดแก่ผ้ ู
ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
16. รายงานให้ บ ริ ษั ท ฯ ทราบถึ ง การมี ส่ ว นได้ เสี ย ของตนหรื อ ของบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรื อบริษัท
ย่ อย ทัง้ นี ต้ ามหลัก เกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีก ารที่ ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
ประกาศกาหนด
17. พิจารณาลงมติอนุมัติงบประมาณค่าใช้ จ่าย และงบลงทุนในเครื่ องจักร อุปกรณ์
ต่างๆ ของแต่ ละปี อี ก ทัง้ ควบคุม ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค่ าใช้ จ่ายตามงบประมาณที่
อนุ มั ติ ไปแล้ ว และพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ จ าเป็ นต้ องมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
นอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมตั ิแล้ ว เกินวงเงิน 10 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามการ
ลงทุ น เพิ่ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยและการซื อ้ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ต้ องได้ รั บ การอนุ มัติ จาก
คณะกรรมการทุกกรณี
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื ออาจมอบอานาจให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิก การแต่งตังหรื
้ อการมอบอานาจ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ การมอบอานาจดังกล่าวต้ องไม่เป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจ
หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง สามารถอนุมตั ิการเข้ าทารายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด) กับบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
บริ ษัท ฯ ได้ มีก ารแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ ค วามรับ ผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ประธานกรรมการบริ ห ารไว้ อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมี บทบาทในการกากับ ดูแลการ
บริ ห ารงานของฝ่ ายบริ ห ารให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย และให้ มี ระบบงานที่ ให้ ค วามเชื่ อมั่นว่า
กิ จกรรมต่ างๆ ของบริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น ไปในลัก ษณะที่ ถูก ต้ องตามกฎหมายและจริ ย ธรรม
คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้ าใจในหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษั ทฯ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต ระมั ดระวังและรอบคอบ โดย
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ และความเป็ นธรรมต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ าย
คณะกรรมการได้ แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษัทจะทาหน้ าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่น ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมโดยร่วมกับกรรมการผู้จดั การ และกาหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังการ
้
พิจารณาและลงนามในมติที่ประชุม
3. เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการจะมีการกาหนดขึ ้นเป็ นการล่วงหน้ า และจะแจ้ งให้ กรรมการ
แต่ ละคนทราบถึงกาหนดการประชุมดังกล่าว เพื่ อให้ กรรมการสามารถจัด เวลาและเข้ าร่ วม
ประชุมได้ ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารควรร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ อง
เข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่ อให้ แน่ ใจว่าเรื่ องสาคัญ ได้ น าเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ด
โอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมี อิสระที่ จะเสนอเรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฯ เข้ าสู่วาระการ
ประชุม และพิจารณาคาขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่ สาคัญเป็ นวาระการพิจารณาใน
การประชุมครัง้ ต่อไป ต่อไป กรรมการจะได้ รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5
วันทาการก่อนการประชุม เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ อง
ในเรื่ องต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย
โดยมีองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และกรรมการทุกคนควรจะเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ หมดที่ได้ จัดให้ มีขึน้ ในรอบปี โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดวัน ประชุม และวาระการประชุม ประจาล่ว งหน้ า ตลอดทัง้ ปี
เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาเข้ าร่ วมประชุมได้ ทกุ ครัง้ ซึง่ ในการประชุมแต่ละครัง้ ทางฝ่ าย
บริหารได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลและรายละเอียดเพื่อให้ คณะกรรมการใช้ ประกอบการพิจารณา และ
ในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ ให้ เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่าง
รอบคอบ รวมถึงการให้ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และมี การจดบันทึกการประชุมเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร รวมทัง้ มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผ่านการรับรองเพื่ อให้ ผู้เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ ข้อมูล หรื อรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
รวมถึงสามารถเข้ าถึง และขอสารสนเทศ คาปรึ กษา และบริ การต่างๆ ที่จาเป็ นเพิ่ มเติมได้ จาก
ประธานกรรมการบริ ห าร เลขานุก ารบริ ษั ท หรื อผู้บ ริ หารอื่น ที่ ได้ รับ มอบหมาย หรื ออาจขอ
ความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ นอกจากนี ้ยังมีการกาหนดนโยบายให้ กรรมการ
ที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ
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เกี่ ย วกับ การจัด การที่ อยู่ ในความสนใจ โดยไม่ มี ฝ่ ายจัด การร่ ว มด้ ว ย และแจ้ งให้ ป ระธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผู้จดั การตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม
และวางแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย และประชุม
คณ ะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั ง้ เป็ นอย่ า งน้ อย เช่ น กั น ซึ่ ง ในการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ อของผู้สอบบัญ ชีและค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ให้ ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาปี ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบ
ทานหรื อตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงินก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกากับดูแลและตรวจสอบ
ภายใน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการประเมินผลตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทัง้ คณะ และประเมิ น ผลงานเป็ นรายบุค คล เพื่ อให้ การประเมิ น ผล
สามารถสะท้ อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี และใช้
เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ ของคณะกรรมการโดยสม่าเสมอ และให้ มี
บรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างมี หลักเกณฑ์ และทาการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยมีประธานกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ เปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐาน ปี ละ
1 ครัง้
การประเมินผลการปฏิตบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ จัดให้ มี การประเมิ นผลการปฏิ บิตงานของตนเอง และการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยกรรมการท่านอื่น ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการชุดย่อยทังคณะ
้
ประเมินผลงานเป็ นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการ
และกรรมการชุ ด ย่ อ ยรายบุ ค คลแบบไขว้ เพื่ อ ให้ การประเมิ น ผลสาม ารถสะท้ อนถึ ง
ประสิทธิ ภาพในการด าเนิ นงานตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี และใช้ เป็ นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ ของคณะกรรมการโดยสม่าเสมอ และให้ มีบรรทัดฐานการ
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ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยมี
ประธานกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ เปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐาน ปี ละ 1 ครัง้
1.

การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการรายคณ ะ เพื่ อ ใช้ ประเมิ น การท างานของ
คณะกรรมการในภาพรวมขององค์ ค ณะกรรมการ โดยใช้ แ บบประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่ อใช้ ประเมินการทางาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทในภาพรวมของ
องค์ ค ณะกรรมการชุด ย่ อย โดยใช้ แ บบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3.

การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ ประเมินการทาหน้ าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดย่อย
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4.

การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อใช้ ประเมินการทา
หน้ าที่อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการ
ท่านอื่นเป็ นคนประเมิน
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดย่อย

การประเมินผลการบริ หารงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
การประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร โดยใช้ แบบประเมิ น ผลที่
ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้:
หมวดที่ 1 ความคืบหน้ าของการวางแผน
หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
1) ความเป็ นผู้นา
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและการปฏิบตั ิทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7) การบริหารงานและสัมพันธ์กบั บุคคลากร
8) การสืบทอดตาแหน่ง
9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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ส่ วนที่ 2 คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อ ให้ การปฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ ข องคณ ะกรรมการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีคณะอนุกรรมการ เพื่ อช่วยศึกษาและกลัน่ กรองการดาเนินงานตาม
ความจาเป็ น ในปั จจุบ ัน บริ ษั ท มี ค ณะอนุก รรมการเฉพาะเรื่ องรวม 4 คณะ ประกอบด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ โดยขอบเขตหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็ นดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีความ
เป็ นอิสระ มิได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และมี ความรู้ ความเข้ าใจ รวมทังมี
้ ประสบการณ์ ด้าน
กฎหมาย บัญชีและ/หรื อการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้ อง
เป็ นผู้มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางการเงิน อย่ า งน้ อยที่ สุด หนึ่ งท่ า น ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2.

สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิท ธิ ผล และพิ จารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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3.

สอบทานให้ บริ ษั ท ฯ ตามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนและเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอก
ที่ มีค วามเป็ นอิสระ มี คุณ สมบัติเป็ นที่ ยอมรับเพื่ อท าหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของ
บริ ษั ท โดยผู้สอบบัญ ชี ดัง กล่ า วต้ องเป็ นผู้สอบบัญ ชี ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ า ร่ ว มประชุม ของ
คณะกรรมการแต่ละท่าน
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ช.

7.

ความเห็ น หรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่ อ งที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ในกรณี พ บ
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษัท ได้ กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญ ชี
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี

8.

พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ ยวกับแผนงานและผลการปฏิบตั ิ งาน งบประมาณ และ
อัตรากาลังของฝ่ ายตรวจสอบภายใน

9.

ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

10. ในการปฏิ บ ัติ ต ามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเชิ ญ ฝ่ าย
จัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจงหรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับ คาปรึ กษาจากผู้เชี่ ยวชาญอิสระตามความ
เหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัท ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
12. สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
13. ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

คู่มือกรรมการ

Page 15 of 31

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ยังคงมี ค วามรับ ผิด ชอบในการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ
โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย และบุคคลทัว่ ไป
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 4 ท่าน คัด เลือกจากกรรมการที่ มี ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงาน
ต่างๆ ประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนมี วาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาและอนุมตั ิบคุ คลเพื่อเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริหารของบริษัทฯ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารโดยคานึงถึงความสมเหตุสมผล
3. พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่กรรมการและพนักงาน
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารความเสี่ยง
จานวน 5 ท่าน โดยบริ ษัทฯ คัดเลือกจากผู้ระดับบริหารที่ มีความรู้ ความสามารถ และเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยมี ก รรมการบริ ษั ท ฯเป็ นที่ ป รึ ก ษา ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกรรมการบริ หารความเสี่ยงมี วาระในการดารงตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เพื่ อตอบสนองความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงจะดาเนินการดังนี ้
1. ดูแลและอนุมตั ิการบริหารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามนโยบาย และขันตอนของ
้
การควบคุมภายในบริษัท
2. ดูแลการออกแบบและการดาเนินการบริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน (รวมถึงการรายงานระบบการตรวจสอบภายใน) ร่ วมกับกระบวนการ
และระบบทางธุรกิจที่มีอยู่
3. จัดทารายงานสาหรับการบริ หารจัดการ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ด้ านประสิทธิภาพของการจัดการของความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปิ ดเผยรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทานโยบายสาหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการ
ความเสี่ยง การประเมินประสิทธิ ภาพของระบบเหล่านัน้ เพื่ อลดความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจของบริษัท ฯ
5. กากับดูแลระบบภายในเพื่อประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายของบริษัท และ
ประเมินนโยบายดังกล่าวด้ วย
6. อนุมตั ินโยบาย และแจ้ งให้ พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้ าที่ของพนักงาน
ที่พึงปฏิบตั ิต่อ คู่ค้า ลูกค้ า และผู้รับเหมา รวมถึงให้ ความเคารพในสิทธิของพวก
เขาเหล่านัน้ แจ้ งพนักงานทราบถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิตนให้
สอดคล้ องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้ วย
7. อนุมตั ิและจัดทารายงานสรุปผล การกากับดูแลความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงทาง
ธุรกิจ ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่คนทัว่ ไป
8. นาไปรวมในรายงานการกากับดูแลกิจการที่ ดีในรายงานประจาปี ของบริ ษั ทฯ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงได้ กาหนดไว้
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการกากับดูแลกิจการจานวน 5
ท่ า น บริ ษั ท ฯ คัด เลื อ กจากพนั ก งานระดั บ บริ ห ารที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯพิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยมี ก รรมการบริ ษั ท ฯเป็ นที่ ป รึ ก ษา ประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและกรรมการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ มีวาระในการ
ดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. เสนอแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. กาหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ ดีอย่าง
สม่าเสมอ
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
พร้ อม
ความเห็น แนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะเพื่อแก้ ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
ตามความเป็ นและเหมาะสม และรายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการบริษัท
ฯ รับทราบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมี วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และสามารถได้ รับการ
แต่งตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่งได้ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
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ส่ วนที่ 3 กรรมการอิสระ
นิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่ มีคุณสมบัติค รบถ้ วนและมี
ความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนกล่าวคือ กรรมการอิสระ
ต้ องไม่มีธุรกิจ หรื อส่วนร่วมในการบริหารงาน หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ อันอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน
จ ากั ด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง
ประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อกฎระเบีย บที่ เกี่ ยวข้ อง โดยกรรมการอิสระแต่ ละท่ านต้ องด ารง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ได้ กาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทโดยต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษั ท
ใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท
ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่ วม บริ ษัท ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม ของ
บริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
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กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของ
ผู้บ ริ ห าร กรรมการรายอื่ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อานาจควบคุม หรื อบุค คลที่ จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่
มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่
จะได้ พ้ น จากการมี ลัก ษณะดังกล่า วมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่า 2 ปี ก่ อนวั น ที่ ยื่ น ค าขอ
อนุญาตต่อสานักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทารายการ
ทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับ หรื อให้ ก้ ูยืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึง
พฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้อง
ชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อ
ตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ า กว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ด้ ังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี ท้ ี่ เกิดขึน้ ใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เป็ นผู้ถื อหุ้น ที่ มี นัย ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ู สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้ นส่ ว นของผู้
ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการ
ที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้ น
เกิน ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรื อ
บริษัทย่อย

9.

ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไม่ สามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิสระเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานของบริษัท
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ภายหลังได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิสระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์ คณะ (collective decision)
ได้
ในกรณี ที่บคุ คลที่บริ ษัทฯ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ 4 หรื อข้ อ 6 ให้
บริ ษัทฯ ได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่า
ได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ 5 และ 6 คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
จากสานักงานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบ
บัญชี หรื อรายงานการให้ บริการทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
หมายเหตุ: บริ ษัท เอสวี ไอ จากัด (มหาชน) ได้ก าหนดคุณ สมบัติ กรรมการอิ สระตาม
กาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 4 การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
บริ ษั ท ฯ มี ห ลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อกและแต่ ง ตัง้ กรรมการตามคุณ สมบัติ ที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
ข้ อบังคับบริ ษัท โดยที่กรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ นบุคคลที่ไม่ขดั ต่อข้ อกาหนดใดๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่ จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ควรเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการและการบริ หารธุรกิจ มี ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมี ความพร้ อมใน
การบริ หารงานในหน้ าที่ของตน การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ
มาจากมติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยกรรมการ
แต่ละท่านต้ องดารงตาแหน่งในบริษัทซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท
ข้ อบังคับของบริษัท กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1. เลือกตังบุ
้ คคล
คนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการเท่ าจานวนกรรมการที่ จะพึ งมี ห รื อพึ งเลื อกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่
บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ น
ผู้ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
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ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้ า
จานวนกรรมการที่ จะออกแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่ สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้
ให้ ใช้ วธิ ีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ น
ผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดย
ไม่ได้ จากัดจานวนครัง้
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความ
เป็ นอิสระ มิได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และมี ความรู้ ความเข้ าใจ รวมทังมี
้ ประสบการณ์ ด้าน
กฎหมาย บัญชีและ/หรื อการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างน้ อยที่สดุ หนึ่งท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้ าที่ แบ่งเบาภาระหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัท ในการ
ดูแลให้ บริ ษัท มี ระบบการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ าที่ ในการให้ วิสยั ทัศ น์
และให้ ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ฯ ตลอดจนดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งเพี ย งพอ เป็ นไปตาม
มาตรฐานและข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง ส่ งผลให้ รายงานทางการเงิ น มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มี
คุณ ภาพที่ ดี และมี มูล ค่ าเพิ่ ม ต่ อ องค์ ก ร ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่ง 2 ปี
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ คัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จากกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมี ค วามสัม พั น ธ์ ที่ ดี กับ ผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ
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การสรรหาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ คั ด เลื อ กจากพนั ก งานระดับ บริ ห ารที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีกรรมการบริษัทฯ เป็ นที่ปรึกษา
การสรรหาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ฯ คั ด เลื อ กจากพนั ก งานระดับ บริ ห ารที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีกรรมการบริษัทฯ เป็ นที่ปรึกษา
การสรรหาผู้บริ หาร
สาหรับการคัดเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ให้ อานาจประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นผู้คดั เลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่
เหมาะสมเข้ ามาบริหารงานในบริษัทฯ
การพ้ นตาแหน่ งกรรมการ
การพ้ นตาแหน่งของกรรมการตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
1. การพ้ นจากตาแหน่งโดยวาระ
ก. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น
อัต ราถ้ าจานวนกรรมการที่ จะออกแบ่งให้ ต รงเป็ น 3 ส่วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
ข. กรรมการที่ จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทฯ นัน้ ให้ ใช้ วธิ ี จบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
2. ตาย
3. ลาออก โดยกรรมการต้ องยื่ นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกให้ มีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
4. ขาดคุณสมบัติหรื อมีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามกฏหมายกาหนด
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
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6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม และมีสิทธออกสียง และมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง

ส่ วนที่ 5 จริยธรรมของกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ ษัทย่อย ปฏิบตั ิหน้ าที่
ภายใต้ กรอบจริ ยธรรม ดารงตน หรื อ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อประโยชน์สงู สุดในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้ เสีย
ดังนี ้
การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
1. ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทดังนี ้
ก. กรรมการ จะต้ องปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบังคับ ข้ อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์
ข. กรรมการ ต้ อ งไม่ ห ลี ก เลี่ ย งการปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ค. กรรมการ จะต้ องให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแลกิจการที่ บริ ษัทฯกาหนด
ขึ ้น
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่ องที่จะพิจารณา กรรมการที่ มี
ส่วนได้ เสียท่านนัน้ ต้ องออกจากห้ องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าว
3. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
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ก. ไม่นาข้ อมูลที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่ อแสวงหาประโยชน์ ให้ แก่ตนหรื อผู้อื่น
โดยมิชอบ
ข. ไม่ ใช้ ค วามลับ ขององค์ ก รในทางที่ ผิด และไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ เป็ นความลับ ของ
องค์กร แม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ขององค์กรไปแล้ ว
ค. ไม่หาประโยชน์สว่ นตัว จากการเป็ นกรรมการ
ง. ไม่สร้ างข้ อผูกมัดที่อาจขัดแย้ งกับหน้ าที่ของตนในภายหลัง
จ. ไม่รับสิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
4. รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย ยกเว้ นกรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย
5. การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย เรื่ องการปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและ
พนักงาน พ.ศ.2547
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรั กษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
1. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายที่มิให้ กรรมการใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ของบริษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
ก. หลี กเลี่ ยงการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกับ ตนเอง ที่ อาจก่ อให้ เกิด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
ข. ในกรณี ที่กรรมการ ไปเป็ นกรรมการ หรื อที่ปรึกษาในองค์กรอื่น การดารงตาแหน่ง
นันต้
้ องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยตรงในบริษัทฯ
ค. ในการพิจารณารายการที่มีหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of
Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้นกรรมการ และบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งอื่น ซึ่งใช้ เป็ น
แนวปฏิ บตั ิ อย่างชัด เจนและเชื่ อมั่นได้ ว่าการเข้ าท ารายการดังกล่าวมี ความเป็ น
ธรรม โปร่ งใส สมเหตุสมผล และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังจั
้ ดให้
มี แ บบรายงานการเปิ ดเผยรายการที่ ส งสัย ว่า จะเป็ นผลประโยชน์ ที่ ขั ด กัน กั บ
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ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ไว้ ในคู่มือกากับดูแลกิจการ บุคคลที่ดาเนินการใด ๆ ซึ่งมี
ส่วนได้ เสีย กับการด าเนิน ธุรกิ จของบริ ษั ทฯ ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จะต้ องมี
หน้ าที่ในการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
- กรรมการจะต้ องมีหน้ าที่รายงานการมีสว่ นได้ เสีย กรณี ที่มีรายการเกิดขึ ้น และ
เพื่ อมั่น ใจได้ ว่า บริ ษั ทฯ ได้ มี การตรวจสอบเป็ นประจา จึงกาหนดให้ ผ้ ตู รวจ
สอบภายในมี หน้ าที่สารวจรายการที่ มีส่วนได้ เสียเป็ นประจาทุกไตรมาส โดย
รายงานต่อประธานกรรมการบริ ษั ท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลรับทราบทุกไตรมาส เพื่ อให้ สอดคล้ องมี นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ ผ้ บู ริหารในระดับจัดการทุกคน
และพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการดาเนินงาน มีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้
เสีย และ/หรื อรายงานการมีส่วนได้ เสียเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมอบหมาย
ให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในมี หน้ าที่ สารวจและรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
- กรรมการ ที่ มี ส่วนรู้ ข้อมูลภายในใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ และกาหนดให้ กรรมการ
และผู้บ ริ ห ารที่ มี ห น้ าที่ รายงานการถื อครองหลัก ทรัพ ย์ ต ามข้ อก าหนดของ
ส านั ก งานคณ ะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ
คณะกรรมการเป็ นประจาเพื่ อประโยชน์ ในการติดตามดูแลการมี ส่วนได้ เสีย
ของกรรมการของบริษัทฯ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ มีสว่ นได้ เสียกับการ
บริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ตาม พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการรายงานข้ อมูลของรายการที่เกี่ยวโยง
กันทุกไตรมาส และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกรณี ที่บุคคลที่เกี่ยวข้ อง เข้ า
ไปมี ส่วนร่ วมหรื อถื อหุ้น ในกิ จการที่ แ ข่งขัน กับ ธุรกิ จของบริ ษั ท ฯกรรมการที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. การใช้ ข้อมูลภายใน
ก. ห้ ามใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ในการหาประโยชน์สว่ นตน เพื่อ
ผู้อื่น หรื อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ/หรื อ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
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ข. ห้ ามใช้ ข้ อมูลภายในเพื่ อประโยชน์ ข องตนในการซื ้อขายหุ้น ของบริ ษั ทฯ หรื อให้
ข้ อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ
ค. ห้ ามใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
ง. ห้ ามใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้ างประโยชน์สว่ นตัว
จ. ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่
แข่งขันแม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการของบริษัทฯไปแล้ ว

ส่ วนที่ 6 การกากับดูแลการดาเนินงานในเรื่องอื่น
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแล
การจัด การและรับ ผิดชอบการดาเนิน งานของบริ ษั ทย่อย เพื่ อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทฯ ได้ แต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร ในบริษัทย่อย
อย่างน้ อยตามสัด ส่วนการถื อหุ้นของบริ ษั ทฯ โดยให้ กรรมการและผู้บ ริ หารที่
บริษัทฯ เสนอชื่อ หรื อแต่งตังมี
้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัท ย่อย ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การบริ ห ารจัดการทั่วไปและ
ดาเนิน ธุรกิจตามปกติ ของบริ ษั ทย่อยได้ ตามแต่ที่ก รรมการ และผู้บริ ห ารของ
บริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
ฯ โดยกากับดูแลด้ านการจัดซื ้อ จัดจ้ าง รวมถึงการอนุมตั ิจ่ายเงินของบริษัทย่อย
โดยยึดแนวทางปฎิบตั ิเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ
3. คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไป
ตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผย
ข้ อมูลการทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และรายการได้ มา
หรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ตามประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งมาบัง คับ ใช้ โดยยึ ด
แนวทางปฎิบตั ิเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ
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การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน โดยถ้ ากรรมการและผู้บริหารได้ รับ
ทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการ
และผู้บริหารจะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่
ข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระนันต่
้ อบุคคล
อื่น
บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ค วามรู้ แ ก่ก รรมการและผู้บ ริ ห าร เกี่ ยวกับ หน้ าที่ ที่ต้ องรายงานการถื อ
หลั ก ทรั พ ย์ และการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
บริษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ต่อบริ ษัทฯ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนดและจัดส่งรายงานนี ้ให้ แก่บริษัทฯ ในวันทาการถัดจากวันที่
เกิดรายงานซื ้อขายในกรณี ที่กรรมการและผู้บริ หารได้ ดาเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ด้ วยตนเอง ทางบริ ษัทฯ ให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานให้ ทางบริ ษัท ฯ ด้ วยเช่นกัน ในกรณี ที่
มีข่าวสารใดๆ ทัง้ ที่เป็ นจริ งและไม่เป็ นจริ งรั่วไหลออกสู่สาธารณชน บริ ษัทฯ จะชี ้แจงต่อ ผู้ถือ
หุ้นและผู้ลงทุน ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้ เกิดความไม่
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการได้ ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรม การเข้ าร่วมสัมมนา
ในหลักสูตรต่างๆ และการให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็ นต้ น เพื่อช่วยให้
กรรมการสามารถทาหน้ าที่และกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการปฐมนิเทศ ซึ่งมีเอกสารและข้ อมูล
ของบริ ษัทที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้ มี
การแนะนาลักษณะธุรกิจ โครงสร้ างธุรกิจ นโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กฎระเบียบ
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ต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ และจะจัดให้ กรรมการใหม่เข้ าเยี่ยมชม
กิจการด้ วย
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
บริษัทฯ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ในตาแหน่งที่สาคัญในแต่ละกลุ่ มงาน ได้ แก่
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้อานวยการ และผู้อานวยการทุกสายงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษั ทฯมี ผ้ บู ริ หารที่ ความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ มี ความสามารถเพี ยงพอในการสานต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ บริษัทฯยังคัดสรรพนักงานที่ มี
ศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้ เป็ นผู้บริ หารรุ่ นใหม่และเป็ นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทังป
้ ้ องกัน
ปั ญ หาการขาดแคลนบุค คลากรในอนาคต เพื่ อรัก ษาความเชื่ อมั่น ให้ กับ ผู้ถื อหุ้น นักลงทุน
ตลอดจนพนักงาน
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่
พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร รวมทังให้
้
บริษัทฯ จัดให้ มีการทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็ นประจาทุกปี
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