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บทนำ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นปจั จัยในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และสะท้อนถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการ โดยการคานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มและความรับผิดชอบต่ อ
สัง คม บริษัท ล็อ กซเล่ ย์ จ ากัด (มหาชน) จึง ปฏิบ ัติแ ละพัฒ นาหลักการก ากับดูแ ลกิจ การมาโดยตลอด ให้
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงตามที่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ายคาดหวัง และให้เป็ นไปตามทีห่ น่ วยงานกากับดูแล
กาหนด ซึง่ จะเป็ นรากฐานให้บริษทั เจริญเติบโตต่อไปอย่างยังยื
่ น
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 จึงมีมติอนุ มตั ินโยบาย
การกากับ ดูแ ลกิจการเป็ น ลายลักษณ์ อ ักษรเป็ น ครัง้ แรก เพื่อให้มีพฒ
ั นาการอย่า งต่ อ เนื่ อง ต่ อมาที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการและมี
มติแก้ไขเพิม่ เติมนโยบายของบริษทั ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ปี 2560 (CG Code) มากขึน้
เพื่อเผยแพร่ให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านต่อไป
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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร
บริ ษทั ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน)
เพื่อแสดงความมุ่งมันต่
่ อการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีท่สี อดคล้องกับเกณฑ์ท่ตี ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ที ค่ี านึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝา่ ย เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ทุกคนใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้

1. ผูถ้ ือหุ้น
ด้วยผูถ้ อื หุน้ มีความสาคัญต่อองค์กรธุรกิจเป็ นอย่างยิง่ เพราะผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ นเจ้าของธุรกิจทีถ่ ูกต้องตามกฏหมาย
บริษทั จึงให้ความสาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ในการดูแลสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และสิทธิอ่นื ๆ
อย่างเหมาะสม ดังนี้
1.1

สิ ทธิ ในกำรได้รบั ใบหุ้นและสิ ทธิ ในกำรโอนหุ้น
บริษทั ต้องจัดทาใบหุน้ มอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับจดทะเบียน หรือนับแต่วนั ที่
ได้รบั ชาระค่าหุน้ ครบถ้วน นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถโอนหุน้ กันได้ โดยไม่ต้ องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และ
สามารถขอเปลี่ยนใบหุ้นได้เมื่อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ทุกรายในการดาเนินงานเกีย่ วกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
1.2

สิ ทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน แสดงความคิดเห็น ซักถาม
วาระทีส่ งสัย และลงมติตดั สินใจในเรื่องต่าง ๆ ในทีป่ ระชุม ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมสามัญ
หรือวิสามัญ บริษทั ต้องเชิญผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเข้าประชุมทุกครัง้ โดยมีขนั ้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 สิ ทธิ ในกำรเสนอวำระกำรประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั และส่ง
คำถำมล่วงหน้ ำ
ก่อนการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยใช้สทิ ธิเสนอเรื่องทีเ่ ห็นว่าสาคัญ
และเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ท่ี
บริษทั กาหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันประชุม รวมทัง้ เปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าต่าง ๆ มายังบริษทั ก่อนวันประชุม โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งข้อมูล ดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง
ๆ ทีบ่ ริษทั กาหนด เช่น ส่งมาตามทีอ่ ยู่ของทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ เว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
1.2.2 กำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั จะแจ้งกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมตามเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยเผยแพร่เอกสารเชิญ
ประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นได้มโี อกาสศึกษาวาระการ
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ประชุมก่อนล่วงหน้า โดยในแต่ละวาระจะมีการระบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่ สนอ พร้อมด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานประจาปี แบบ
แผ่นซีดที ม่ี ขี อ้ มูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะรับเป็ นรูปเล่ม สามารถแจ้งความจานง
มายังบริษทั ได้ และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามทีก่ ฎหมายกาหนด หากผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดเข้าประชุมแทนได้
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษทั จะเปิ ดให้ผู้ถอื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชัวโมง
่
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึง่ บริษทั จะอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีทเ่ี พียงพอและเหมาะสม
ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบ
คาถามแก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุม จะมีการชีแ้ จงกติกาทัง้ หมด รวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งขอมติในแต่
ละวาระ ในระหว่ า งการประชุ ม ประธานในที่ป ระชุ ม เปิ ด โอกาสให้ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก รายแสดงความคิด เห็น
ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอ การดาเนินการประชุมเรียงตามวาระทีร่ ะบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุม โดยไม่มกี ารเพิม่ วาระอื่นโดยไม่จาเป็ น บริษทั จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับ
คะแนนเสียงพร้อมทัง้ เปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสียงทุกวาระ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้
บริษทั ยังบันทึกข้อมูล ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย
หลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งมติทป่ี ระชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไป
มติดงั กล่าวระบุคะแนนเสียงทัง้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เลขานุ การบริษัทจะจัดทาและ
บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมนัน้ ๆ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน 14 วันหลังวันประชุม
1.2.3 กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษทั จะพิจารณาเลือกสถานทีจ่ ดั ประชุมทีส่ ะดวกต่อการเดินทางอย่างเหมาะสม หากผู้
ถือหุน้ ท่านใดไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เลขานุ การ
บริษทั หรือบุคคลอื่นใดเข้าประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ซึง่ ในหนังสือมอบฉันทะผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้
หรือให้ผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูพ้ จิ ารณาออกคะแนนเสียงแทนระหว่างการประชุมได้เช่นกัน โดยบริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้
ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
1.3

สิ ทธิ ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อ ยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้ใ นอุต สาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พิจารณาประกอบกับ ภาระ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเชื่อมโยงกั บผล
การดาเนินงานของบริษทั เพื่อเป็ นการจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพไว้กบั บริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีประธานเป็ นกรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและนาเสนอ
จานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี เพื่อเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ติ ่อไป
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1.4

สิ ทธิ ในเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษทั และตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลในแต่ละคราวบริษทั จะพิจารณาโดยคานึงถึงฐานะการเงิน
กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และข้อจากัดต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ผูกพันอยู่ (ถ้ามี) รวมทัง้ ปจั จัยอื่นที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงาน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั ผลจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว
เมื่อเห็นว่าบริษทั มีกาไรพอสมควรทีจ่ ะจ่ายได้แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ในส่วนของบริษทั ย่อย คณะกรรมการบริษทั ของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ตามผลประกอบการ
ของแต่ละบริษทั โดยพิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ

2. คณะกรรมกำร
บริษัท ตระหนัก ถึง หน้ า ที่ ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการที่มีความสาคัญ ในการกากับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั จึงได้กาหนดโครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการแต่ละคณะมีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็ นหัวข้อต่อไปนี้
2.1

คณะกรรมกำรบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 21 คน โดยมี
กรรมการอิส ระอย่า งน้ อย 1 ใน 3 และมีกรรมการที่ไ ม่เป็ นผู้บ ริหารไม่น้ อยกว่ ากึ่ง หนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ
คณะกรรมการต้องไม่มคี ุณสมบัตทิ ข่ี ดั ต่อพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่
มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั โดยไม่จากัดเพศ
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหารของบริษทั และ
ไม่ดารงตาแหน่ งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดอื่น โดยประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานของคณะกรรมการบริษัท
ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานของคณะผูบ้ ริหาร และมีหวั หน้าสายบริหารการเงิน ดู แลเรื่องการเงิน
การบัญชี และการลงทุนของบริษทั
ส่วนกรรมการอิสระของบริษัท แต่ ละท่านจะมีความเป็ นอิสระทัง้ ในการแสดงความคิดเห็น การให้คาแนะนา
ตักเตือน ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารกิจการของบริษทั แต่อย่างใด เพื่อความโปร่งใส บริษทั จึงไม่ได้กาหนดให้กรรมการ
อิสระมีอานาจลงนามทานิตกิ รรมใด ๆ ร่วมกับกรรมการบริหาร
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กรรมการอิสระของบริษทั มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทารายการทางการค้าทีท่ าเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้มภี าระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ า กว่า กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
อนึ่ ง ภายหลัง จากได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น กรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิส ระอาจได้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. พิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานของบริษทั ตลอดจนกากับดูแลให้
ฝา่ ยบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุมตั ิ ในเรื่องทีม่ สี าระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ การลงทุนขนาดใหญ่ และรายการอื่น
ใดทีก่ ฎหมายกาหนด เว้นแต่เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4. มีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท แต่งตัง้ ประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้
5. มีอานาจแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อรับผิดชอบดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
6. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ การประชุมคณะกรรมการ และมีการรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญ ๆ ตามนโยบายของ ตลท. และตามที่
กฎหมายกาหนด
7. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การกากับดูแล ให้มกี ารดาเนินการตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุ้น ผูล้ งทุน และผูม้ สี ่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐานโปร่งใสถูกต้อง และ
ทันเวลา
บริษทั ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีอสิ ระในการแสดงความเห็นต่อการดาเนินงานของบริษทั เพื่อกากับดูแลให้
การดาเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถใช้
ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตัง้ กรรมการ
และการกาหนดมาตรฐานการดาเนินกิจการ ตลอดจนสามารถคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการใน
กรณี ท่ีมีค วามเห็น ขัด แย้ ง ในเรื่อ งที่มีผ ลกระทบต่ อ ความเท่ า เทีย มกัน ของผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจได้ ว่ า
คณะกรรมการของบริษทั มีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม ทัง้ ยังสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างอิสระ
ไม่ทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอานาจโดยไม่มจี ากัด
กรรมการเข้าใหม่จะได้รบั การแนะนาถึง บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดาเนิน
ธุรกิจ โดยเลขานุการบริษทั กรรมการบริษทั และกรรมการบริหารทุกท่านจะได้รบั คู่มอื กรรมการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การปฎิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นตามทีก่ ฏหมายกาหนด นอกจากนัน้ ในคู่มอื ดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยเป็ นระยะ ๆ
2.2

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี ะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็ นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุ น และปฏิบตั ิงานในนามของคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินทีเ่ สนอแก่ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในทีฝ่ ่าย
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จัดการและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มขี น้ึ และกระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของ
บริษทั
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1.1 สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
1.2 สอบทานให้บ ริษัท มีร ะบบควบคุ ม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับตรวจสอบภายใน
1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลท. พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
1.4 สอบทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งด้านการเงินทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล
1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ ห้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของ ตลท. เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั สูงสุด
1.7 จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั
1.7.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
1.7.3 ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
1.7.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
1.7.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.7.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
1.7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร (Charter)
1.7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถอื หุ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
1.8 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการของบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
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ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษทั แจ้งมติเปลีย่ นแปลงหน้าที่ และจัดทา
รายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ตลท. กาหนด และ
นาส่งต่อ ตลท. ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยวิธกี ารตามข้อกาหนดของ ตลท. ว่าด้วย
การรายงานโดยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทา
ดังต่ อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
2.1 ข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการบันทึก หรือการรายงานทางบัญชี หรือการเงิน
2.2 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีไ่ ม่เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
2.3 การบริหารความเสีย่ งด้านการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่เพียงพอ
2.4 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.5 การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
2.6 การฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อ สานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลท.
2.3

คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษทั จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธาน
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1. สรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับกรรมการบริหารขึน้ ไป โดยสามารถสรรหาทัง้ จากบุคคล
ภายใน และภายนอกบริษทั
2. เสนอรายชื่อ คณะกรรมการและผู้บริห ารระดับสูงที่ได้รบั การสรรหาตลอดจนจานวนค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
3. ทบทวนสัดส่วน จานวน และคุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั
4. ศึกษาเพื่อเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนจานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื
ๆ ที่ให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั โดยมีหน่ วยงานในองค์กร
ของบริษทั รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา
5. ด าเนิ น การอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท หรือ ประธานกรรมการบริษัท มอบหมาย หรือ ตามที่
กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. หรือกฎหมายอื่น ๆ กาหนด
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาระดับสูง โดยคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญจากหลากหลายอาชีพ
มีป ระการณ์ บ ริห ารองค์ ก ร มีวิส ัย ทัศ น์ ก ว้า งไกล มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ประวัติก ารท างานไม่ ด่ า งพร้ อ ย มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมทัง้ มีเวลาทางานให้บริษทั อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ การลงมติของผูถ้ อื หุน้ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจากจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการทีอ่ อก
ตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน
หนึ่งซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั
เหลืออยู่
2.4
คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษทั จานวนหนึ่ง และอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงอื่นด้วยก็ได้ โดยมีขอบเขต
อานาจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
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ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร1
1. พิจารณาอนุมตั แิ ผนธุรกิจระยะสัน้ และระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักใน
การดาเนินธุรกิจและอานาจบริหารต่ าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการจัดการนาเสนอ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
2. ตรวจสอบและติดตาม การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่นาเสนอ
สนับสนุ นการหารายได้ของคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนกากับดูแลต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาจ้าง แต่งตัง้ บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตาแหน่ ง สับเปลีย่ น โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง และกาหนด
ค่าตอบแทน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายและสิง่ อานวยความสะดวก ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝา่ ยขึน้ ไปและรวมถึง กรรมการบริษทั
ในเครือ โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นผูม้ อี านาจลงนามอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
4. ให้มอี านาจในการพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินหรือสินเชื่อ การลงทุน การแสวงหาโอกาส การทาธุรกิจ
ใหม่ ๆ การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ถาวรของบริษทั ฯ การจัดซือ้ จัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซือ้ สินค้า การเข้าทาสัญญา
หรือนิตกิ รรมใด ๆ ตลอดจนการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อันเป็ นการประกอบธุรกิจปกติ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครัง้ การทาสัญญา หรือทานิตกิ รรมใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจ ปกติของบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้าน
บาท และให้ประธานกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ภิ ายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
4.2 การขอมีวงเงินสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ การขอเพิม่ หรือขยายวงเงินสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคารหรือ
สถาบันการเงินทุกแห่ง สาหรับการเปิ ดหรือปิ ดบัญ ชีมอบหมายให้กรรมการบริหารและผู้บริหารสายงานกลุ่มการเงิน
(CFO) เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
4.3 การกูย้ มื การให้กยู้ มื การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผกู พันต่อบริษทั ฯ กับบุคคล หรือบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน การร่วมทุน การทาธุรกิจใหม่ ๆ
ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครัง้ ทัง้ นี้ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ การได้มา และหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุม
ครัง้ ต่อไป
4.4 ให้ประธานกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั กิ ารกูย้ มื การให้กยู้ มื การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้
ผูกพันต่อบริษทั ฯ กับบุคคล หรือบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมถึง
การลงทุน การร่วมทุน การทาธุรกิจใหม่ ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครัง้
4.5 ในกรณี ท่ีก าหนดไว้ ใ นแผนธุ ร กิจ หรือ งบประมาณ
ที่ค ณะกรรมการบริษัท อนุ ม ัติ ไ ว้ แ ล้ ว
คณะกรรมการบริหารสามารถกากับดูแลให้คณะกรรมการจัดการดาเนินการได้ ตามมติทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
5. การท านิ ติ ก รรมใด ๆ กับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยง อัน เข้า ลัก ษณะเป็ น รายการที่เ กี่ย วโยง ต้ อ งน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มผี มู้ สี ว่ นได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแต่ เป็ นการอนุ มตั ริ ายการธุรกิจปกติท่ี มเี งื่อนไข
การค้าโดยทัวไป
่ ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้ นอกจากนี้ ยังต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดด้วย
1

ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร - แก้ไขเพิม่ เติมตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559
เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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6. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารหรือบุ คคลใดบุคคลหนึ่ง มี
อานาจในการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร โดย
รายการดังกล่าวต้องไม่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
รายการทีค่ ณะกรรมการบริหารมีสว่ นได้เสียตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล ยกเว้นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7.
ดาเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ หรือตามกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ ทาหน้าทีก่ ลันกรองเรื
่
่องต่าง ๆ ก่อนทีจ่ ะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
2.5

คณะกรรมกำรจัดกำร2
ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. นาเสนอแผนธุรกิจระยะสัน้ และระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานของหน่ วย
ธุรกิจและหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการจัดการ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และการเติบโตที่
ยังยื
่ นของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื่อการอนุมตั ติ ามลาดับ
2. ดาเนินธุรกิจและหารายได้ตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ ควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการบริหารความ
เสีย่ งของการดาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและดาเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษทั
3. พิจารณาจ้าง แต่งตัง้ บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตาแหน่ ง สับเปลีย่ น โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง และกาหนด
ค่าตอบแทน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายและสิง่ อานวยความสะดวก ตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ายลงไปภายใต้หน่ วยงานที่
คณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบ โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูม้ อี านาจลงนามอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
4. ให้มอี านาจในการพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซือ้ สินค้า การเข้าทาสัญญา
หรือนิตกิ รรมใด ๆ ตลอดจนการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อันเป็ นการประกอบธุรกิจปกติ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครัง้ การทาสัญญาหรือทานิตกิ รรมใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้าน
บาท
4.2 การกูย้ มื การให้กยู้ มื การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผกู พันต่อบริษทั กับบุคคล หรือบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน การร่วมทุน การทาธุรกิจใหม่ ๆ
ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ ทัง้ นี้ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ การได้มา และหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุม
ครัง้ ต่อไป
4.3 ในกรณี ท่ีก าหนดไว้ใ นแผนธุ ร กิจ หรือ งบประมาณ ที่ค ณะกรรมการบริษัท อนุ ม ัติไ ว้แ ล้ว
คณะกรรมการจัดการสามารถดาเนินการได้ตามมติทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
5. การท านิ ติ ก รรมใด ๆ กับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยง อัน เข้า ลัก ษณะเป็ น รายการที่เ กี่ย วโยง ต้ อ งน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือ
2
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กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยไม่มผี มู้ สี ว่ นได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแต่ เป็ น
การอนุมตั ริ ายการธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้ นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการที่เกีย่ วโยงทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดด้วย
กำรมอบหมำยอำนำจบริหำรให้แก่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่3
1. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานที่คณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบให้เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั กาหนด
2. ดาเนินกิจการและอนุ มตั เิ รื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง
3. มีอานาจดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมตลอดถึงระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีผ่ ่าน
การอนุ มตั ิ หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือที่คณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ให้มอี านาจในการลงนามอนุ มตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซือ้ สินค้า การเข้าทาสัญญา
หรือนิตกิ รรมใด ๆ ตลอดจนการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ อันเป็ นการประกอบธุรกิจปกติ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครัง้ การทาสัญญาหรือทานิตกิ รรมใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
4.2 ในกรณีท่กี าหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุ มตั ไิ ว้แล้ว กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สามารถดาเนินการได้ตามมติทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
5. การท านิ ติ ก รรมใด ๆ กับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยง อัน เข้า ลัก ษณะเป็ น รายการที่เ กี่ย วโยง ต้ อ งน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยไม่มผี ู้มสี ่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแต่ เป็ นการ
อนุ มตั ริ ายการธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาอนุมตั ไิ ว้ นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดด้วย
สาหรับการลงนามอนุมตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามปกติ บริษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขตอานาจ
ในการลงนามอนุ มตั เิ รื่องต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ไว้แล้ว ในลักษณะของการกระจายอานาจ โดยกาหนดว่าผูบ้ ริหารแต่ละ
ระดับสามารถอนุ มตั ใิ นเรื่องใด และวงเงินเท่าใด และจะมีการทบทวน ปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขึน้ อยู่กบั สภาวการณ์ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ทีม่ นี ัยสาคัญต่อบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการบริษทั สองคนลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ มีอานาจกระทาการแทนบริษทั ฯ ได้
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2.6

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีขอบเขต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณานโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร
2. วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ทีส่ าคัญ
3. สอบทานความเสีย่ ง ติดตาม และประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสีย่ งในภาพรวม
4. ผลัก ดัน ให้มีก ารปรับปรุง การบริห ารความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์ก รอย่า งต่ อเนื่อ ง เพื่อให้พ นัก งานทุ กระดับ
ตระหนักถึงความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ งของทุกหน่วยงาน
5. ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย หรือตามทีก่ ฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลท. หรือกฎหมายอื่น ๆ กาหนด
2.7

กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท จะก าหนดตารางการประชุ ม คณะกรรมการไว้ล่ว งหน้ า เป็ นรายปี เ ว้น แต่ ก รณีมีว าระพิเ ศษ ประธาน
กรรมการ หรือกรรมการตามจานวนที่กฎหมายกาหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็ น ประธาน
กรรมการหรือประธานทีป่ ระชุมจะยึดนโยบายสนับสนุนให้มกี ารพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างโปร่งใส จัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอในการนาเสนอรายละเอียดและตอบข้อซัก ถาม โดยให้เลขานุ การจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุ ม
ล่วงหน้ าก่อ นประชุม นอกจากนี้ยงั ให้จดั ทารายงานการประชุมเก็บ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บไว้อย่างมี
ระเบียบเพื่อการตรวจสอบ โดยมีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบรายงานทุกไตรมาส สาหรับคณะอนุ กรรมการชุดอื่น ๆ จะมีการ
แยกประชุมต่างหากจากกัน และปฏิบตั ติ ามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
นอกจากการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอในเรื่องธุรกิจปกติแล้ว บริษทั ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี เพื่อเป็ นการทบทวน ปรับปรุงวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้มีส่วนร่วมในการกาหนด
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ด้วยเช่นกัน
บริษัทเปิ ดโอกาสให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความ
ประสงค์ เพื่ออภิปรายปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยู่ดว้ ย
สาหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีประเด็นใดทีค่ วรแจ้ง
ต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนังสือแจ้งผลการประชุมในประเด็นนัน้ ให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ทราบด้วย
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2.8

กำรประเมิ นตนเองของคณะกรรมกำร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารแต่ละท่านจะรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน เสนอข้อคิดเห็น และซั กถามปญั หาต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
2.9

กำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำร
ตามข้อบังคับบริษัท กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจากจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้ โดยต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื
หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งของกรรมการนัน้ บริษทั จะพิจารณาจากความสามารถและ
การอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ได้อย่างเต็มความสามารถเป็ นหลัก
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระครัง้ แรก เว้นแต่บริษทั พิจารณาแล้วว่ากรรมการดังกล่าวมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ มีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษทั อย่างถ่องแท้ และยังคงมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วย4
2.10 กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นของกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่5
เพื่อ ให้ก รรมการบริษัทและกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ สามารถอุ ทิศเวลาในการปฏิบ ัติหน้ าที่ในบริษัท ได้อ ย่า ง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดการดารงตาแหน่ง ดังนี้
- กรรมการบริษท
ั ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 แห่ง
- กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่
เกิน 2 แห่ง
2.11 แผนกำรสืบทอดตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูง
นอกจากบริษทั จะตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อทาหน้าที่สรรหา คัดเลือก และ
เสนอบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริห ารระดับสูงแล้ว บริษัทยังมีแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารทัง้ ใน
ระดับกลางไปจนถึงระดับสูง เพื่อการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง โดยในการวางแผนและการทางานในส่วนต่าง ๆ เช่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย และการเงิน ตลอดจนงานในส่วนสนับสนุ นต่ าง ๆ จะมีคณะทางานซึ่ง
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง (กรรมการบริหาร ผูอ้ านวยการ) ในฝ่าย ผูบ้ ริหารระดับกลาง (ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่าย
ผู้จดั การ) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายอื่น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกั นประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อกาหนดแผนและแนวทางการทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย แนวทางในการทางานดังกล่าวนี้ บริษทั
4

การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ – แก้ไขเพิม่ เติมตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562
5
การกาหนดการดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นของกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – แก้ไขเพิม่ เติมตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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เชื่อว่าจะเป็ นวิธหี นึ่งทีจ่ ะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทางานของผูบ้ ริหารทุกระดับอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากผูบ้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้มสี ว่ นร่วมและได้เป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนดแผนและการปฏิบตั งิ าน ทาให้ได้เห็นและสัมผัสการทางาน
ของผูบ้ ริหารทัง้ ในฝ่ายของตนเองและในสายงานอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยงั ทาให้มโี อกาสศึกษาและได้รบั การถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการทางานจากผูบ้ ริหารระดับสูงในการปฏิบตั งิ านจริง
วิธกี ารทางานดังกล่าวนอกจากจะเป็ น การพัฒนาผูบ้ ริหารทีด่ แี ล้ว ยังจะทาให้งานมีความต่อเนื่อง สามารถสืบ
ทอดงานและถ่ายโอนความรับผิดชอบระหว่างผูบ้ ริหารทัง้ ในระดับเดียวกันหรือในต่างสายงาน และจากผูบ้ ริหารระดับสูง
ได้โดยคล่องตัว เนื่องจากวิธนี ้ีจะไม่ยดึ ติดกับตัวบุคคล แต่เป็ นการทางานในลักษณะของทีม การทีไ่ ด้ร่วมอยู่ในกลุ่ม
คณะทางานแต่ละคณะที่ทางานสอดประสานกันจะทาให้มีการสืบทอดงานอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ในลักษณะของการ
ทางานร่วมกันซึ่งจะได้ศึกษาและถ่ ายทอดงาน รวมทัง้ ความรับผิดชอบที่สาคัญไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ระดับสูงในแต่ละสายงานจะสามารถพิจารณาและสนับสนุ นให้ผู้บริหารระดับกลางลงมา หรือพนักงานในสายงานได้มี
การพัฒนาศักยภาพขึน้ เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานและทางานแทนกันได้
บริษทั กาหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนหลัก สาหรับแผนการสืบทอดตาแหน่ง ดังนี้
1. ประเมินศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ หรือรับผิดชอบปริ มาณงาน และค่าของงานที่
มากกว่างานปจั จุบนั เป็ นรายบุคคลเทียบกับตาแหน่งทีส่ งู ขีน้ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
2. วางแผนพัฒนารายบุคคลและดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
3. วัดผลการดาเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
2.12 กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชัน้ โดยเฉพาะกรรมการ และผูบ้ ริหาร เป็ นกลุ่มที่
ต้องได้รบั การพัฒนาอย่างเข้มข้น ให้มคี วามคิดเห็นที่ทนั สมัยอยู่เสมอเพื่อปรับกลยุทธ์การดาเนินงานให้เหมาะสมกับ
สภาวะการดาเนินธุรกิจ โดยบริษทั จัดให้มกี ารเรียนรูก้ ระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการทีจ่ ะเป็ น
ผูน้ าทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึง่ นอกจากการพัฒนาด้านการบริหารแล้ว บริษทั ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรมของผูบ้ ริหารด้วยเช่นกัน ในส่วนของพนักงานในระดับต่ าลงมาบริษัทจะมีการค้นหา
พนักงานที่มศี กั ยภาพสูง โดยผู้บริหารระดับสูงในสายงานจะพิจารณา หรือหารือร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทาการ
คัดเลือกพนักงานทีม่ ที กั ษะการทางาน และทัศนคติทด่ี เี ข้ามาร่วมฝึกอบรม เพื่อให้สามารถเติบโตขึน้ เป็ นผูบ้ ริหารระดับ
ต้นและระดับกลางตามลาดับ
กาหนดการฝึ กอบรมกรรมการและผู้บริหาร จะอยู่ในแผนการดาเนินงานประจาปี ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ผูท้ จ่ี ะได้รบั การเลื่อนระดับขึน้ เป็ นผู้บริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์การสืบทอดงาน โดยบริษทั ได้กาหนดหลักสูตรต่าง ๆ แบ่งตามระดับชัน้ ผูบ้ ริหาร และมีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
2.13 ค่ำตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณา
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่สูงเกินความจาเป็ นแต่เหมาะสม
และเพียงพอในการจูงใจ และรักษากรรมการที่มคี ุณภาพไว้ มีการเปิ ดเผยจานวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี
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ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
อนึ่ง บริษัทคานึงถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน ในกรณีท่กี รรมการแต่ละคนอาจต้อง
รับผิดชอบงานเพิม่ ขึน้ เช่น กรรมการที่เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทจะพิจารณาให้ค่าตอบแทน
เพิม่ เติม โดยมีคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ติ ามความเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ รักษากรรมการที่
มีคุณภาพไว้
2.14 เลขำนุกำรบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมีคุณวุฒแิ ละประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมเป็ นเลขานุ การบริษัทเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น เลขานุ การบริษัท โดยมี
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. ติดตามและแจ้งข้อกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหาร และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารรับทราบเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแล
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม (คณะกรรมการ/
ผูถ้ อื หุน้ ) รายงานการประชุม (คณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ) และรายงานประจาปี
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้

3. กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม จึงกาหนด
นโยบายเพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู้ ริหารและพนักงานถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
3.1

นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 บริษทั กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษทั เพื่อป้องกัน
กิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน กิจการทีม่ ลี กั ษณะงานเป็ นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะแถลงให้ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ทราบก่อน โดยบริษทั ได้กาหนดหลักการว่า การตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ และถือเป็ นหน้ าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะ
หลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ต้องเสีย
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เ กิดความขัด แย้งในด้านความภักดี หรือผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบ ัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องเปิ ดเผ ยความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์นนั ้ ให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึง บริษทั จะต้องดาเนินการให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่มอี านาจอนุมตั ิ หรือเกีย่ วข้องกับธุรกรรมนัน้ ๆ
 ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษทั ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และทา
ธุรกิจแข่งขันกับบริษทั
3.2

นโยบำยกำรเคำรพในสิ ทธิ มนุษยชน
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานพึงเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชน และเสรีภาพขัน้ พื้นฐานของบุคคล โดยถือปฏิบตั ิตาม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นการละเมิดกฏหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 บริษท
ั พึงให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุ ษยชนแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน เพื่อนาไปเป็ นส่วนหนึ่งใน
การปฏิบตั งิ าน
นโยบำยไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทำงปัญญำ/ลิ ขสิ ทธิ์
 ผลตอบแทนและลิขสิทธิที์ ไ่ ด้รบั จากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษท
ั ให้จดั ทาขึน้ หรือเป็ นงานทีใ่ ช้สาหรับ
บริษทั ผลตอบแทนและลิขสิทธิเหล่
์ านัน้ ถือเป็ นของบริษทั
 ผู้บ ริห ารและพนักงานต้องไม่สนับ สนุ น สินค้าหรือ ดาวน์ โ หลดโปรแกรมคอมพิว เตอร์ท่ีเป็ น การละเมิด
ลิขสิทธิของเจ้
าของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
์
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการ
กระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้อง ห้าม
ติดตัง้ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทล่ี ขิ สิทธิไม่
์ ถกู ต้องโดยเด็ดขาด ไม่ใช้อเี มลล์ของบริษทั ในการส่งข้อความทีก่ ล่าว
ร้าย ทาให้เสือ่ มเสีย หรือข้อความทีห่ ยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความราคาญให้กบั ผูอ้ ่นื หากบริษทั ตรวจ
พบการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องดังกล่าว ถือเป็ นการกระทาผิดทางวินยั บริษทั
3.3

3.4

นโยบำยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 บริษท
ั ส่งเสริม ให้ความรูบ้ ุคลากรของบริษทั ในการปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยคุณธรรม จริยธรรม
 การรับหรือการให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์ อ่ น
ื ใด รวมถึงการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจของบริษัท ให้สามารถ
กระทาได้ในวิสยั อันควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
 บุคลากรของบริษัทพึงระลึกเสมอว่าต้องปฎิบต
ั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิน่ ดาเนินการภายใต้เงื่อนไขทีเ่ หมาะสม
นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
 บริษท
ั พึงเคารพสิทธิและปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการทุกคณะมีห น้าที่บ ริหารจัดการบริษัทให้เ ป็ นองค์กรที่มคี ุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง และ
ความเจริญเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
 คณะกรรมการและผูบ
้ ริหารของบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถ สุจริต ระมัดระวังเยีย่ งวิญญูชน
ผูป้ ระกอบธุรกิจพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
 บริษท
ั พึงรายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง
 บริษัท ยินดีรบ
ั ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษัท โดย
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะถือเป็ นความลับส่งตรงให้คณะกรรมการ
3.5
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นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อพนักงำน
 บริษัท ก าหนดโครงสร้า งผลตอบแทนที่ส อดคล้อ งกับ อัต ราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารงาน พฤติกรรมของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั
 บริษท
ั พึงจัดให้มสี วัสดิการตามทีก่ ฎหมายกาหนด และจัดหาสวัสดิการทีด่ อี ่นื ๆ ให้เหมาะสมกับสถานะ
ของบริษทั และอัตราค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
 บริษท
ั ให้โอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่
ละบุคคลตามเหตุผล โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มผี บู้ ริหารรุ่นใหม่
 บริษท
ั จัดให้มกี ารสือ่ สารภายในรูปแบบต่าง ๆ ทีบ่ ุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อรับทราบข้อมูลของ
บริษทั โดยเท่าเทียมกัน
 บุคลากรของบริษท
ั ทุกคนจะได้รบั หนังสือ “ข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน” ซึง่ เปรียบเสมือนคู่มอื ให้บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ ทีพ่ งึ ได้รบั และหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ เพื่อระเบียบวินัย
อันดีงามในการทางานร่วมกัน
 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ทัง้ ภายในและภายนอกบริษท
ั เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้
และความสามารถของบุคลากร
3.6

นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้ำและประชำชน
 บริษท
ั กาหนดราคาสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมตามระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีล่ กู ค้าต้องการ
 บริษท
ั พึงเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
 บริษท
ั พึงรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็ นสารสนเทศของบริษทั และไม่นาไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
 บริษท
ั ยินดีรบั ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการให้ดี
ยิง่ ขึน้
3.7

นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้ำ/เจ้ำหนี้
 บริษท
ั ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะทีไ่ ม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์
หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุ นความจาเป็ นอย่างเพียงพอ กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์หรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ค่คู า้ ทราบ และหากจาเป็ นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผูเ้ สนอราคารายเดิม
จะต้องได้รบั โอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษท
ั พึงเลือกสรรผูเ้ สนอราคาทีด่ ี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างจริงจัง ผูเ้ สนอราคาทุกรายต้องได้รบั
รายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 จัดทาสัญญาทีเ่ ป็ นธรรมและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี ่อคู่ค้า /เจ้าหนี้ กรณีท่คี าดว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ต้องรีบเจรจากกับคู่คา้ /เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3.8

นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่ง
 บริษท
ั พึงส่งเสริมแนวทางการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยโดยปราศจากมูลความจริง
 บริษัท มุ่ ง เน้ น การแข่ง ขัน ทางด้า นคุ ณ ภาพ ประสิท ธิภ าพของสิน ค้า และการให้บ ริก าร โดยค านึ ง ถึง
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า และรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวม
3.9
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3.10 นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
 บริษัท จัด ตัง้ หน่ ว ยงานดูแ ลรับ ผิดชอบงานด้านกิจ กรรมองค์กรเพื่อ สัง คมเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนด
นโยบายมุ่งเน้นการดาเนินโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและสิง่ แวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
อย่างยังยื
่ น
 บริษัท สนับ สนุ นการดาเนินธุรกิจ ที่เป็ นมิต รกับสิง่ แวดล้อม โดยให้ความสาคัญ กับ การสรรหา ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
 บริษัท พึง เชิญ ชวน ปลูก ฝ งั จิต ส านึ กในเรื่องความรับ ผิดชอบต่ อชุ ม ชน สัง คม และสิง่ แวดล้อ ม ให้ก ับ
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการจัดกิจ กรรมที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและสัง คมอย่างสม่ าเสมอ และเปิ ด โอกาสให้
ครอบครัวของผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานพึงใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัท รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้อมและผลกระทบทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
3.11 นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยในที่ทำงำน
 บริษท
ั พึงปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อม
 บริษท
ั พึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคลากรของ
บริษทั และเอือ้ ประโยชน์ในการทางาน
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานพึงเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ปวงทีบ่ ริษทั จัดขึน้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
รักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของตนเองและส่วนรวม
การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
บริษทั กาหนดให้เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนทีจ่ ะรับทราบ
ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการนี้ รวมถึงจะมีการ
ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

4. กำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
บริษทั มีนโยบายกากับดูแลในการป้องกันมิให้ผบู้ ริหารนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้ อื่น ผู้บริหารของบริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน
หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องในกรณีท่มี ีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทากับบริษัท และไม่ร่ว มในการตัดสินใจดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อให้
ผูบ้ ริหารท่านอื่นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทั โดยรวม อีกทัง้ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ รายงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสานักงาน กลต.
ภายใน 3 วันนับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน นอกจากนี้ บริษทั ห้ามผูบ้ ริหารหรือหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่
สาคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับ ไม่ดาเนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนประกาศงบ
การเงินประจารายไตรมาส และประจาปี สสู่ าธารณชน บริษทั ห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอานาจหน้าที่ หรือ
โอกาสในการทางานเพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ่นื หากฝา่ ฝืนจะถูกลงโทษทางวินยั ทันที
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5. กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ไม่มนี โยบายทารายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูบ้ ริหารสาคัญของบริ ษทั นอกเหนือจาก
การทารายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมของบริษทั ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องทารายการกับบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูบ้ ริหารสาคัญของบริษทั กรรมการหรือผูบ้ ริหารผูใ้ ดทีม่ สี ว่ นได้เสียต้องรายงานการมีสว่ น
ได้เสียต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการ เมื่อมีการประชุมในวาระนัน้ กรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสีย ต้องไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ การทารายการระหว่างกันทีส่ าคัญต้อง
ได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษทั ยังต้องปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และถือเกณฑ์ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นสาคัญ

6. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษทั ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การเผยแพร่ขอ้ มูลของหน่ วยงานกากับดูแล ในการเปิ ดเผยสารสนเทศทีม่ คี วามถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทัวถึ
่ งทัง้ ข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้นักลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.loxley.co.th เพื่อเป็ นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้
ลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ได้ทุกที่ ทุกเวลา และบริษทั ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็ นปจั จุบนั
อยู่เสมอ
2. บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริษัท
รายงานผลการดาเนินงาน และสถานะการเงินของบริษทั (งบการเงินของบริษทั รายไตรมาส และรายปี ) ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
3. บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี อย่างถูก ต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
4. เปิ ดเผยบทบาท และหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวน
ครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
5. บริษทั เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทีส่ ะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
แต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ี
ขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้
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6. บริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์ ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ลงทุนที่สามารถได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องชัดเจน โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั

7. ช่องทำงกำรติ ดต่อบริ ษทั
บริษทั ติดต่อสือ่ สารและเปิ ดเผยข้อมูลแก่นกั ลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องกลุ่มอื่น ๆ โดยผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น
การแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดงานพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การ
แถลงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ หรือส่งเป็ นหนังสือ /อีเมล์
ถึง ฝา่ ยกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
website : www.loxley.co.th
โทรศัพท์ : 02-348 8141
ทีอ่ ยู่ : 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ : boonlertj@loxley.co.th

8. กำรรับเรื่องร้องเรียน
บริษทั เปิ ดโอกาสให้บุคคลทัวไปสามารถร้
่
องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีไ่ ม่
เหมาะสมหรือขัดต่ อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษั ท หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ อบริษัทหรือ
คณะกรรมการ โดยสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ มายังช่องทางต่อไปนี้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือ E-mail : ac@loxley.co.th
บริษัทจะรับฟงั ทุกข้อเรียกร้อง และดาเนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใส ให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ เก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับเพื่อคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนให้มคี วามปลอดภัย
โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบทาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ได้โดยตรง

9. บทเฉพำะกำล
การดาเนินการใดที่มอี ยู่เดิมก่อนการประกาศใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี้ ให้ดาเนินการต่อไป จนกว่าจะมี
ระเบียบ ประกาศ หรือมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามนโยบายการกากับดูแลกิจการนี้ใช้บงั คับ ส่วนการ
ดาเนินงานใดทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายกากับดูแลกิจการนี้ ขอให้ผู้ทเ่ี กีย่ วข้องเร่งดาเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบายด้วย
**************************

