นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
(ณ 31 มีนาคม 2560)

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเชื่อมันว่
่ ากระบวนการกากับดูแล
กิจการที่ดแี ละการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ
เป็ นธรรมกับผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น เพิม่ ความเชื่อมัน่
ให้แ ก่ผู้ถือหุ้น ผู้ล งทุนและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดนโยบายการกากับดูแ ล
กิจการทีด่ เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
2. จัด ให้ม ีร ะบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ย ง และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุ้น และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม
ต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ เพื่อให้สทิ ธิของ ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบั การดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทตระหนัก และให้ค วามส าคัญ ในสิทธิพ้นื ฐานต่ างๆ ของผู้ถือ หุ้นทัง้ ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั โดยกาหนดแนวปฏิบตั กิ ารให้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุ นหรือส่งเสริมผู้ถอื หุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถอื หุ้นประเภท
สถาบันให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้สทิ ธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพน้ื ฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมี
ส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การซือ้ ขายหรือโอนหุ้น การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การ
เข้า ร่ ว มประชุ ม เพื่อ ใช้ส ิ ท ธิอ อกเสีย งในที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ แต่ ง ตัง้ หรือ ถอดถอนกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มผี ลกระทบต่อ
บริษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระหรือประกอบมติท่ขี อตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถอื หุ้น หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้
1.2.1 บริษัท ไม่ม ีก ารลิด รอนสิท ธิข องผู้ถือ หุ้น ในการศึก ษาสารสนเทศของบริษัท ที่ต้อ ง
เปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลสาคัญ
เพิม่ เติมในที่ประชุมผู้ถอื หุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ให้สทิ ธิในการซักถามคณะกรรมการในทีป่ ระชุม
ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็ นต้น
1.2.2 บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกาหนดวาระการประชุมผู้
ถือหุ้นไว้เป็ นเรื่องๆ และมีการระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชดั เจน
รวมถึงมีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตัง้ กรรมการ
1) ข้อมูลเบือ้ งต้นของบุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภท
กรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็ นต้น
2) การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็ นกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
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3) หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา (กรณีแต่งตัง้ กรรมการใหม่)
4) จานวนปี ท่ีด ารงต าแหน่ งและผลการปฏิบ ัติง านในระหว่ า งเป็ น กรรมการ
(กรณีแต่งตัง้ กรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีท่ าหน้าทีค่ ณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถอื หุ้นตัดสินใจลง
มติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จานวนเงินและรูปแบบค่ าตอบแทนแยกตามตาแหน่ งหรือภาระหน้ าที่ของ
กรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิทธิประโยชน์ อ่นื ๆ ที่ได้รบั ในฐานะกรรมการ (ปั จจุบนั กรรมการไม่มสี ทิ ธิ
ประโยชน์อ่นื ใด นอกจากเบีย้ ประชุมและบาเหน็จประจาปี )
5) ผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการที่ท าหน้ า ที่ค ณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถอื หุ้นตัดสินใจลง
มติได้
ค. วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จานวนปี ทท่ี าหน้าทีใ่ ห้บริษทั (กรณีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่
เปลีย่ นตัวผูส้ อบบัญชี (กรณีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธกี ารพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทัง้ ค่ าบริการอื่นของ
ผูส้ อบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถอื หุ้นตัดสินใจลง
มติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปั นผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2) จานวนเงินทีจ่ า่ ยจริงเทียบกับนโยบาย
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3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถอื หุ้นตัดสินใจลง
มติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสาคัญของบริษทั เช่น การเพิม่ /ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ
การขาย/เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
1) รายละเอียดของเรือ่ งทีเ่ สนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจาเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถอื หุ้นตัดสินใจลง
มติได้
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ การเข้าประชุม
เพื่อออกเสียงลงมติไม่มวี ธิ กี ารที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาด
เพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
บริษทั ยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย คณะกรรมการได้ม ี
การกาหนดการกลันกรองค
่
าถามล่วงหน้าและกาหนดให้บริษทั ตอบคาถามให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า พร้อม
กับมีการชีแ้ จงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้
1.4.1 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ
ล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นัน้ คณะกรรมการจะรวบรวมคาถาม
จนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษทั ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
3) วิธกี ารส่งคาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามผ่านเว็บไซต์ของบริษทั หรือ
อีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดให้ส่งคาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ อื หุน้
5) มีกระบวนการกลันกรองค
่
าถามล่วงหน้าที่ผู้ถอื หุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาในการตอบคาถามเหล่านัน้
6) บริษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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7)
8)

บริษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในวันประชุม
บริษัทได้แ จ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ หุ้นทราบถึงค าถามที่มผี ู้ถือ หุ้นถามมาล่ ว งหน้ า
และคาตอบของคาถามเหล่านัน้
1.5 คณะกรรมการสนับสนุ นให้ผู้ถอื หุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถอื หุ้นสามารถกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้
ถือหุน้
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ได้ และยัง
กาหนดให้บริษทั จัดให้มอี ากรแสตมป์ ไว้บริการผู้ถอื หุ้นสาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้
สิทธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมภายหลังจากประธานในทีป่ ระชุมเปิ ดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนน
ในวาระทีอ่ ยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มกี ารลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็ นต้น
ไป เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2. การดาเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผู้
ถือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของกรรมการ
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
2.2.2 ในกรณีทก่ี รรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้
เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่
เกีย่ วข้องได้
2.3 ในการประชุมผู้ถอื หุ้นได้จดั ให้มกี ารลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีท่วี าระนัน้ มีหลายรายการ
เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ
2.4 บริษัทจัดให้มกี ระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการ
บันทึกวิดที ศั น์ การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นี้ ในการ
ประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้เ หมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
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3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การประชุมผูถ้ ือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนนและวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุมรวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นตัง้ ประเด็นหรือซักถาม พร้อมทัง้ มี
บันทึกคาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถอื หุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็ น
อย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุมด้วย
3.2 บริษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้
3.2.1 เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมโดยแยกเป็ นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวัน
ทาการถัดไป
3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือ หุ้ น เพื่อใช้เป็ น
ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครัง้ ต่อไป
3.2.3 เผยแพร่วดิ ที ศั น์การประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั
4. บริ ษทั ให้การดูแลผูถ้ ือหุ้นมากกว่าสิ ทธิ ตามกฎหมาย ดังนี้
4.1 ให้ขอ้ มูลสาคัญทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั
4.2 จัดให้มจี ดหมายข่าวถึงผูถ้ อื หุน้
4.3 จัดให้ผถู้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการ
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หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแลและปกป้ องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ เรื่องการ
กาหนดกระบวนการที่อานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถอื หุ้นได้รบั
การคุ้มครองจากการกระทาที่เป็ นการเอาเปรียบและผู้ถือหุ้นมีอ านาจควบคุม การมีมาตรการป้ องกัน
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทัง้ ให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้อง
บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้
1) บริษัท เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ได้ม ีเ วลาศึก ษาข้อ มูล ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า บน
เว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2) ข้อ มูล ประกอบการประชุมที่เ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อ มูล เหมือ นกับข้อ มูล ที่
บริษทั จะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร
3) บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถอื หุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ มากกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือ หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใ ช้ใ นการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทัง้ ในหนั งสือเชิญประชุมและในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุ้นอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการ
พิจารณาว่าจะเพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
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1)
2)
3)
4)

ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเสนอวาระ
รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรือ่ งทีเ่ สนอเป็ นวาระการประชุม
ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรือ
อีเมลมาก่อน เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับเรือ่ ง ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทั
7) มีกระบวนการกลันกรองเรื
่
่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยแจ้งไปยังผูถ้ อื หุน้
ผูเ้ สนอ วาระและแจ้งในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2.2 คณะกรรมการกาหนดวิธกี ารให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั
การเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรือ่ ง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับเรือ่ ง ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัตโิ ดยละเอียดของผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อ หนังสือ
ยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ท่กี าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษทั
5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อ ยเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั กาหนดไว้
6) เลขานุการบริษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดย
แจ้งไปยังผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2.3 ผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นผูบ้ ริหารไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมที่ไม่ได้แ จ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
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3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ แนวปฏิบตั เิ รื่องการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ สี ่วนรูข้ อ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
3.2 กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อ ย
ก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตน
และ ผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกาหนดของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย ส านัก งานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
3) ก าหนดให้เ ลขานุ ก ารบริษัท เป็ น ผู้ร ับ ข้อ มู ล ส่ ว นได้เ สีย ของกรรมการ ผู้ บ ริห ารและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
4) เลขานุ การบริษทั ทาหน้าทีใ่ นการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูล
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษทั กับกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียหรือมีส่วนเกีย่ วข้อง
4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะทีอ่ าจทาให้กรรมการ
รายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระ
นัน้
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่วนทีม่ คี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ น
หน้ าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยังยื
่ นของสังคมร่วมกัน ดังนัน้ บริษัทและบริษัทย่อยยึดมัน่
เจตนารมณ์ของการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ นโดยตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกภาคส่ว น ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษทั พรีเมียร์ นัน่ คือ “ธุรกิจก้าวหน้ า พนักงานมันคง
่ สังคม
ยังยื
่ น” เพราะเชื่อมันว่
่ าการคงไว้ซง่ึ ความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนัน้ จะส่งเสริมให้ทงั ้ บริษทั
สังคม และสิง่ แวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยังยื
่ น
บริษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับบทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและแนวการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ดาเนินการทีเ่ ป็ นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรม ทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั และห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุ้น
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุ้น
บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และไม่
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ลับของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษทั
2) พนักงาน
บริษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานซึง่ ถือเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า จึงปฏิบตั ติ ่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ งั ้ การแบ่งแยกสี
ผิว เชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา ไม่มกี ารใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็ นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษทั ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการ
พัฒนาและส่งเสริมความรูค้ วามสามารถให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของพนักงานให้ได้รบั ความก้าวหน้าในอาชีพ
สาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มสี วัสดิการสาหรับพนักงานเพิม่ เติมจากที่
กฏหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานเพื่อเป็ นเครือ่ งมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบตั งิ าน
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ของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กบั บริษทั ในระยะยาวโดยให้มลี กั ษณะการออมอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ น
หลักประกันในการใช้ชวี ติ หลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่องมือในการออมและเป็ นแหล่ง
เงินทุนในยามฉุ กเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวติ กลุ่ม การประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม การตรวจ
สุขภาพประจาปี ห้องพยาบาลของบริษทั โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสาหรับพนักงาน ชมรม
กีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกีย่ วกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
บริษทั ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มคี ณะกรรมการดูแลด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชดิ มีการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานและผู้ท่เี กี่ยวข้อง พร้อมทัง้ ส่งเสริมในการสร้าง
จิตสานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบตั ิ และกาหนดให้มกี ารตรวจสอบระบบ
ป้ องกันภัยในอาคารสานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็ นประจาทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และ
ตรวจวัดระดับความดังเสียง
3) ลูกค้า
บริษทั ได้มกี ารกาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ การให้
ข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความ
ผิดปกติเกีย่ วกับคุณภาพสินค้า
4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุตธิ รรม ไม่เอารัด
เอาเปรียบ เคารพและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาทีก่ าหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่คา้ หรือเจ้าหนี้ หากในกรณีทข่ี อ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริต
บริษทั จะหารือกับคู่คา้ หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความยุตธิ รรมต่อทุกฝ่ าย
5)
คู่แข่ง
บริษทั มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่
แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือ
กระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็ นธรรม
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6)

ชุมชน/สังคม
บริษทั กาหนดแนวปฏิบตั ติ ่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ
แก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและสัง คมส่ ว นรวม และสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนทีส่ ถานประกอบการของบริษทั ตัง้ อยู่
(2) ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดทีเ่ ป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ ใ จและรับ ผิด ชอบแก้ ไ ขในภัย อัน ตรายที่ส ัง คมหวัน่ วิต ก อัน อาจเกิด จาก
ผลิตภัณฑ์/บริการหรือการดาเนินงานของบริษทั
(5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สร้างสังคมทีอ่ ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดงี าม รวมถึงปลูกฝั งจิตสานึกของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจติ อาสาให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงาน
7)
สิ่ งแวดล้อม
(1) ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบ ัติหรือควบคุ มให้ม ีการปฏิบ ัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่ แวดล้อม
(3) ไม่ใ ห้ก ารสนับ สนุ น หรือ ร่ว มธุ ร กรรมกับ บุ ค คลใดที่เ ป็ น ภัย ต่ อ สภาพแวดล้อ ม
ส่วนรวม
(4) ส่ งเสริมให้ม ีก ารใช้ท รัพ ยากรอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ มีนโยบายในการประหยัด
พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนาเทคโนโลยีทส่ี ามารถประหยัดพลังงานมา
ใช้ภายในบริษทั
(5) ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นทีท่ ราบ
1.2 คณะกรรมการกาหนดให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผูร้ บั ข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจาปี ของบริษทั
1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ผี ู้มสี ่วนได้เสียได้รบั ความ
เสียหายจากการทีบ่ ริษทั ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ่วนได้เสีย
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2. การเปิ ดเผยการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและการจัดทารายงานการพัฒนาความยังยื
่ น (Sustainability
Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
2.1 บริษทั เปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และ
เปิ ดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษทั จัดทารายงานการพัฒนาความยังยื
่ นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการเป็ นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจาปี และได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
3. บริ ษทั มีนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ในการต่ อต้ านการทุจริ ต การคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการสนับสนุ น
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
4. บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายทางด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของผู้อ่นื ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนาซอฟต์แวร์ท่ี
ละเมิดลิขสิทธิ ์มาใช้งานในบริษทั รวมทัง้ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ ซึง่ ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ติ ลอดมา
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทัง้
รายงานข้อ มูล ทางการเงิน และข้อ มู ล ทัว่ ไปตามหลัก เกณฑ์ข องส านัก งานก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูล อื่นที่สาคัญที่มผี ลกระทบต่อ ราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัทโดย
บริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
บริษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกทีจ่ ะดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญ
ผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทัง้ นี้
1.1.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ท่สี านักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายด้านการ
บริหารความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม ทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่ าว รวมทัง้ กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่ าวได้พร้อ มด้ว ย
เหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี โดยครอบคลุมในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ เหมาะสมกับธุ รกิจ ใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
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1.4 คณะกรรมการสนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท จัด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี้
เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงที่ม ีนัยส าคัญของบริษัท รวมถึงปั จจัยและเหตุ การณ์ ท่มี ผี ลต่ อฐานะการเงินหรือผลการ
ดาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.5 คณะกรรมการกาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผสู้ อบบัญชีให้บริการไว้
ในรายงานประจาปี ของบริษทั
1.6 คณะกรรมการกาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปี ทผ่ี ่านมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปี ทผ่ี ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมา
(4) ประวัตกิ ารอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธ ีก ารสรรหากรรมการ วิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของ
คณะกรรมการทัง้ คณะและรายบุคคล และวิธกี ารประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ จานวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยด้วย
2. ข้อมูลขัน้ ตา่ ที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่กี าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มกี ารเปิ ดเผย
ข้อ มูล ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษผ่ า นช่ อ งทางอื่ น ด้ว ย เช่ น เว็บ ไซต์ข องบริษัท โดยกระท าอย่า ง
สม่ า เสมอ พร้อ มทัง้ น าเสนอข้อ มูล ที่เ ป็ น ปั จ จุ บ ัน อนึ่ ง ข้อ มูล บนเว็บ ไซต์ ข องบริษัท อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(4) คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั
(5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทัง้ ฉบับปั จจุบนั และ
ของปี ก่อนหน้า
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(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ทีส่ ามารถให้ดาวน์
โหลดได้
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสื่อต่างๆ
โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมค้า และบริษทั ที่จดั ตั ้ง
ขึน้ มาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles SPEs/SPVs)
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมทีถ่ อื หุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง
การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ข้อบังคับบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
นโยบายด้านบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ารจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
กฎบัต ร หรือ หน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการ รวมถึงเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ
ชุดย่อย
จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษทั
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวของบริษทั และบริษทั ย่อย
ข้อมูลติดต่อหน่ วยงาน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่
สามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าทีก่ ากับดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
และงบประมาณ รวมทัง้ ความรับผิดชอบตามหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีม่ ตี ่อบริษทั และผูถ้ อื หุ้น
บริษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มคี ุณสมบัติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เพศ และ
ควรมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่
บริษทั ดาเนินกิจการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มกี ารเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ม ี
ความหลากหลาย รวมถึงจานวนปี การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงาน
ประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นี้
1.2.1 เปิ ดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการที่เป็ นทางการและโปร่งใส และจานวนปี การดารง
ตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และการถือหุน้ บริษทั ทีแ่ สดงให้
เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ ท่เี ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ผ่านช่องทางรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ /
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
1.3 คณะกรรมการมีข นาดที่เ หมาะสม ประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ม ีค วามรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถทีเ่ พียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควร
เกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้
อย่างอิสระในจานวนที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศ
กาหนด
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1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุ ค คลที่จะมาด ารงต าแหน่ ง กรรมการเป็ นหลัก มากกว่า ที่จะใช้
หลักเกณฑ์ในเรือ่ งสัดส่วนของเงินลงทุน
1.6 บริษทั คานึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกาหนด
มากกว่าจานวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมีการกาหนดจานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่ งในแต่ละวาระ แต่ไม่มกี ารกาหนดจานวน
วาระทีด่ ารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อย
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.9 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ
และการดาเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุค คลที่มคี วามรู้ความสามารถมาดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระนัน้ ไม่สามารถดาเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนด
อานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
1.11 บริษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ในการทีจ่ ะ
ไม่ไปดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอื่นที่มธี ุรกิจอย่า งเดียวกัน หรือมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของ
บริษทั หรือมีลกั ษณะทีข่ ดั กันกับผลประโยชน์ของบริษทั
1.12 บริษัท มีเ ลขานุ ก ารบริษัท ซึ่ง ท าหน้ า ที่ใ ห้ค าแนะน าด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้ม ี
การปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษทั ที่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะเลขานุ ก ารบริษัท และเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริษัทใน
รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
1.13 เลขานุ การบริษทั ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี
หรือการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั บริษทั กาหนดคุณสมบัตแิ ละแต่งตัง้ บุคคลมาดารงตาแหน่ งเลขานุ การ
บริษทั โดยคานึงถึงความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการทางานเป็ นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็ น
พนักงานประจาของบริษทั หรือไม่
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามที่ได้กาหนดไว้ใน
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2.2 คณะกรรมการจัดให้มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทัง้
คณะยกเว้นกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนาเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และทาหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีก่ าหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการซึง่ จะนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
3. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรือ่ งดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุ มตั เิ รื่องต่างๆ ของบริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ ก่ี าหนด
โดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนิน งานของ
บริษัท เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและ
งบประมาณ นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
รวมถึงทาการทบทวนและอนุมตั เิ ป็ นประจา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษทั
2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ ายจัดการดาเนินงานตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่
กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้ กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและ
การ ดาเนินการกรณีมกี ารชีเ้ บาะแส
4) การดูแ ลให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ ต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั ้ง แผนการพัฒ นาพนัก งาน
แผนพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดให้มแี ละให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
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3)
4)

มีวธิ กี ารส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีก่ าหนด
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าว
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3.3 คณะกรรมการส่ งเสริม ให้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิจที่เ ป็ นลายลั กษณ์ อ ักษรเพื่อ ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้ม ี
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.4 คณะกรรมการได้พจิ ารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการ
ทารายการที่อ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวมเป็ นส าคัญ โดยที่ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย ไม่ ค วรมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจ และ
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มบี ุคคลหรือหน่ วยงานทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบทีส่ าคัญอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุ มทัง้ องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ น
ประจา มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลงซึง่ รวมถึงการ
ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทงั ้ หลาย
3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มแี นวทางดาเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท้ ป่ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผูม้ สี ่วนได้
เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการกาหนดให้เลขานุ การบริษทั เป็ น
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบน
เว็บไซต์หรือรายงานประจาปี ของบริษทั มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีทผ่ี ู้
มีส่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการทีบ่ ริษทั ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ่วนได้เสีย
3.9 คณะกรรมการมีกลไกกากับดูแลบริษทั ย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย
เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษทั จัดให้มกี าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.2 จานวนครัง้ ของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เ หมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีทบ่ี ริษั ทไม่ได้มกี ารประชุมทุก
เดือ น บริษัทจะส่งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มกี ารประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การร่วมกันพิจารณาการเลื อกเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรือ่ งทีส่ าคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอสิ ระ
ทีจ่ ะเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวัน
ประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการลงมติในทีป่ ระชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้ หมด อย่า งไรก็ต าม ในกรณีท่ีม ีเ หตุ /วาระเร่งด่ ว น/เหตุ สุ ดวิส ัย อัน อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั และไม่อาจดาเนินการให้กรรมการจานวน 2
ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอานาจทีจ่ ะพิจารณาและมีมติในวาระ
นัน้ ๆ ได้
4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น ประธานกรรมการส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลย
พินิจทีร่ อบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องทีน่ าสู่ทป่ี ระชุม รวมทัง้ ประเด็ นการกากับ
ดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการผู้ จ ัด การเชิ ญ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาส
รูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิม่ เติมได้จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุ การบริษัท
หรือผูบ้ ริหารอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทจ่ี าเป็ นคณะกรรมการอาจ
จัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จา่ ยของบริษทั
4.10 คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วม
ด้วย และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
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4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้น
ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
 วัน เวลาเริม่ -เวลาเลิกประชุม
 ชื่อกรรมการทีเ่ ข้าประชุมและกรรมการทีข่ าดประชุม
 สรุปสาระสาคัญของเรือ่ งทีเ่ สนอคณะกรรมการ
 สรุปประเด็นทีม่ กี ารอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 ผูจ้ ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
 ผูร้ บั รองรายงาน - ประธานกรรมการ
5. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้ว ยตนเองอย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาหนด
บรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทัง้
คณะและรายบุคคล รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ขนั ้ ตอนไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
สาหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนัน้ เลขานุ การบริษทั จะจัดส่งแบบ
ประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่
15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนัน้ เลขานุ การบริษทั จะทาการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดย
เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไข
การทางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้
คณะและรายบุคคล โดยใช้วธิ กี ารให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่ม ี
การดาเนินการในเรือ่ งนัน้ 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ เล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรือมีการ
ดาเนินการในเรื่องนัน้ พอสมควร 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ ดี 4 = เห็นด้วย
อย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ อย่างดีเยีย่ ม ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก
ได้แก่
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1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ผลการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รบั จากคณะกรรมการบริษทั เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ใช้วธิ กี ารให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล ซึง่ หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบตั งิ าน
2.1 ความเป็ นผูน้ า
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
2.9 ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3: การพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดั ให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึงประโยชน์ ท่คี าดว่า จะได้รบั จากกรรมการแต่ ล ะคน กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้ าที่และความ
รับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมด้วย
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7. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เลขานุ การบริษทั เป็ น
ต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายใน
บริษทั หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
7.2 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในธุ รกิจ และการดาเนินการด้านต่ างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อ มในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการ โดยมีเลขานุ ก ารบริษัทเป็ นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้าง
กรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรูท้ วไปของธุ
ั่
รกิจ แนวทางการดาเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้มนี โยบายพัฒนาบุคลากรสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร และเปิ ดเผย
ในรายงานประจาปี ของบริษทั
7.4 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ถึงแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็ นแผนทีต่ ่อเนื่อง
ถึงผูส้ บื ทอดงานในกรณีทต่ี นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
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