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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร
บริ ษทั ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหำชน)
เพื่อ แสดงความมุ่ ง มัน่ ต่ อ การบริห ารจัด การตามหลัก การก ากับดูแ ลกิจการที่ดีท่ีสอดคล้อ งกับ เกณฑ์ท่ีต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ที ค่ี านึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝา่ ย เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ทุกคนใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้

1. ผูถ้ ือหุ้น
ด้วยผูถ้ อื หุน้ มีความสาคัญต่อองค์กรธุรกิจเป็ นอย่างยิง่ เพราะผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ น เจ้าของธุรกิจทีถ่ ูกต้องตามกฏหมาย
บริษทั จึงให้ความสาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ในการดูแลสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และสิทธิ
อื่นๆ 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 โดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั
และสามารถขอเปลีย่ นใบหุน้ ได้เมื่อเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ในการนี้ บริษทั ได้มอบหมายให้บริษทั ศูน ย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายในการดาเนินงานเกีย่ วกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
1.2
สิ ทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน แสดงความคิดเห็น ซักถามวาระ
ทีส่ งสัย และลงมติตดั สินใจในเรื่องต่างๆ 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
และส่งคำถำมล่วงหน้ ำ
ก่อนการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุน้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ รายย่อยใช้สทิ ธิเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญ
และเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่บี ริษัทกาหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันประชุม
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าต่างๆ มายังบริษทั ก่อนวันประชุม โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถส่งข้อมูล
ดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ทีบ่ ริษทั กาหนด เช่น ส่งมาตามทีอ่ ยู่ของทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ เว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
1.2.2 กำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษัทจะแจ้งกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมตามเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยเผยแพร่เอกสารเชิญ
ประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาวาระการ
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ประชุม ก่อนล่ วงหน้ า โดยในแต่ ละวาระจะมีก ารระบุข้อเท็จจริง และเหตุ ผลของแต่ ละวาระที่เสนอ พร้อมด้ว ย
ความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รายงาน
ประจ าปี แบบแผ่ นซีดีท่ีมีข้อ มูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากผู้ถือหุ้นท่ านใดประสงค์จ ะรับ เป็ นรูปเล่ ม
สามารถแจ้งความจานงมายังบริษทั ได้ และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามทีก่ ฎหมายกาหนด หากผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดเข้าประชุมแทนได้
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษทั จะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชัวโมง
่
และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึง่ บริษทั จะอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีทเ่ี พียงพอและเหมาะสม
ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถาม
แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนการประชุม จะมีการชีแ้ จงกติกาทัง้ หมด รวมถึงวิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ้องขอมติในแต่
ละวาระ ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่ วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอ การดาเนินการประชุมเรียงตามวาระทีร่ ะบุ
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มกี ารเพิม่ วาระอื่นโดยไม่จาเป็ น บริษทั จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
และตรวจนับคะแนนเสียงพร้อมทัง้ เปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสียงทุกวาระ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง นอกจากนี้ บริษทั ยังบันทึกข้อมูล ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย
หลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะแจ้งมติทป่ี ระชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไป มติ
ดังกล่าวระบุคะแนนเสียงทัง้ ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เลขานุ การบริษทั จะจัดทาและ
บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมนัน้ ๆ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน 14 วันหลังวัน
ประชุม
1.2.3 กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะพิจารณาเลือกสถานทีจ่ ดั ประชุมทีส่ ะดวกต่อการเดินทางอย่างเหมาะสม หากผูถ้ อื
หุ้น ท่ า นใดไม่ สะดวกเข้า ประชุ ม ด้ว ยตนเอง สามารถมอบฉั น ทะให้ก รรมการอิสระ กรรมการผู้จ ัด การใหญ่
เลขานุ การบริษทั หรือบุคคลอื่นใดเข้าประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษัทส่งให้
พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ในหนังสือมอบฉันทะผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงในแต่ ละวาระได้ หรือให้ผู้รบั มอบฉันทะเป็ นผู้พิจารณาออกคะแนนเสียงแทนระหว่างการประชุมได้
เช่นกัน โดยบริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
1.3
สิ ทธิ ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษทั มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน พิจารณาประกอบกับ ภาระ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริษทั เพื่อเป็ นการจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพไว้กบั บริษทั
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีประธานเป็ นกรรมการอิสระจะเป็ นผู้พจิ ารณาและนาเสนอ
จานวนค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี เพื่อเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ติ ่อไป
1.4
สิ ทธิ ในเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท และตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลในแต่ละคราวบริษัทจะพิจารณาโดยคานึงถึงฐานะ
การเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และข้อจากัดต่ างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ (ถ้ามี)
รวมทัง้ ปจั จัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั ผลจะต้อง
ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษทั มีกาไรพอสมควรทีจ่ ะจ่ายได้แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ในส่วนของบริษทั ย่อย คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ตามผลประกอบการของ
แต่ละบริษทั โดยพิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ

2. คณะกรรมกำร
บริษทั ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีม่ คี วามสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั จึงได้กาหนดโครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการแต่ละคณะมีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน โดยแบ่งเป็ นหัวข้อต่อไปนี้
2.1
คณะกรรมกำรบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 21 คน โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ
คณะกรรมการต้องไม่มคี ุณสมบัติท่ขี ดั ต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการต้องประกอบด้วย
กรรมการที่มคี ุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท
โดยไม่จากัดเพศ
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหารของบริษทั และ
ไม่ดารงตาแหน่ งใดๆ ในคณะกรรมการชุดอื่น โดยประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานของคณะกรรมการ
บริษทั ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานของคณะผูบ้ ริหาร และมีหวั หน้าสายบริหารการเงิน ดูแล
เรื่องการเงิน การบัญชี และการลงทุนของบริษทั
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ส่วนกรรมการอิสระของบริษัท แต่ ละท่า นจะมีความเป็ นอิสระทัง้ ในการแสดงความคิดเห็น การให้คาแนะน า
ตักเตือน ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อย่างใด เพื่อความโปร่งใส บริษัทจึงไม่ได้กาหนดให้
กรรมการอิสระมีอานาจลงนามทานิตกิ รรมใดๆ ร่วมกับกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระของบริษทั มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การ
แต่งตัง้

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
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

4.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทารายการทางการค้าทีท่ าเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรือ ให้เ ช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ รายการเกี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์ห รือ บริก าร หรือ การให้ หรือ รับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้มภี าระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ท่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การ
แต่งตัง้

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่ง ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่ว นผู้ จดั การ ของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั 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
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8.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

อนึ่ ง ภายหลัง จากได้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ น กรรมการอิส ระแล้ว กรรมการอิส ระอาจได้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริ ษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1.

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั

2.

พิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานของบริษทั ตลอดจนกากับดูแลให้
ฝา่ ยบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.

พิจารณาอนุมตั ิ ในเรื่องทีม่ สี าระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ การลงทุนขนาดใหญ่ และรายการอื่นใด
ทีก่ ฎหมายกาหนด เว้นแต่เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

4.

มีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท แต่ งตัง้ ประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการได้

5.

มีอานาจแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อรับผิดชอบดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด

6.

จัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุน้ การประชุมคณะกรรมการ และมีการรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญๆ ตามนโยบายของ
ตลท. และตามทีก่ ฎหมายกาหนด

7.

จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การกากับดูแล ให้มกี ารดาเนินการตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐานโปร่งใส
ถูกต้อง และทันเวลา

บริษทั ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีอสิ ระในการแสดงความเห็นต่อการดาเนินงานของบริษทั เพื่อกากับดูแลให้การ
ดาเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถ
ใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตัง้
กรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการดาเนินกิจการ ตลอดจนสามารถคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่นๆ
หรือฝา่ ยจัดการในกรณีทม่ี คี วามเห็นขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการของบริษทั มีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม ทัง้ ยังสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนของผูถ้ อื
หุน้ ได้อย่างอิสระ ไม่ทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอานาจโดยไม่มจี ากัด
กรรมการเข้าใหม่จะได้รบั การแนะนาถึง บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดาเนิน
ธุรกิจ โดยเลขานุ การบริษัท กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารทุกท่านจะได้รบั คู่มือกรรมการ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฎิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นตามทีก่ ฏหมายกาหนด นอกจากนัน้ ในคู่มอื ดั งกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยเป็ นระยะๆ
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2.2
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี ะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็ นองค์กรอิสระทีจ่ ะให้การสนับสนุน และปฏิบตั งิ านในนามของคณะกรรมการบริษทั
เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินทีเ่ สนอแก่ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในทีฝ่ า่ ย
จัดการและคณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มขี น้ึ และกระบวนการตรวจสอบภายในและการสือ่ สารกับผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1.1 สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
1.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
ตรวจสอบภายใน
1.3 สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
1.6 พิจ ารณารายการที่เ กี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของ ตลท. เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั สูงสุด
1.7 จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.7.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
1.7.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
1.7.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ 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 ามกฎ
บัตร (Charter)
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1.7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
1.8
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษทั แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทา
รายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามแบบที่ ตลท. กาหนด และ
นาส่งต่อ ตลท. ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยวิธกี ารตามข้อกาหนดของ ตลท. ว่า
ด้วยการรายงานโดยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อ สงสัย ว่ามีร ายการ หรือการกระท า
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
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
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือ ผู้บ ริหารไม่ ดาเนิ น การให้มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่ง ต่อ 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 คณะกรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง ที่ไ ด้ร ับ การสรรหาตลอดจนจ านวนค่ า ตอบแทน และ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
3. ทบทวนสัดส่วน จานวน และคุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั
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4. ศึกษาเพื่อเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนจานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ
ทีใ่ ห้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั โดยมีหน่ วยงานใน
องค์กรของบริษทั รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริษทั มอบหมาย หรือตามทีก่ ฎระเบียบ
ของ ก.ล.ต. หรือ ตลท. หรือกฎหมายอื่นๆ กาหนด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารง
ตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหาระดับสูง โดยคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญจากหลากหลาย
อาชีพ มีประการณ์บริหารองค์กร มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทางานไม่ด่างพร้อย มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมทัง้ มีเวลาทางานให้บริษทั อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนสรรหาบุ ค คลที่เ หมาะสมเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ การลงมติของผูถ้ อื หุน้ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนทีจ่ 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 สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั
เหลืออยู่
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2.4
คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจานวนหนึ่ง และอาจมีผู้บริหารระดับสูงอื่นด้วยก็ได้ โดยมี
ขอบเขต อานาจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร1
1. พิจารณาอนุ มตั แิ ผนธุรกิจระยะสัน้ และระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักใน
การดาเนินธุรกิจและอานาจบริหารต่ างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการจัดการนาเสนอ ให้สอด คล้องกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
2. ตรวจสอบและติดตาม การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจทีน่ าเสนอ สนับสนุ น
การหารายได้ของคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนกากับดูแลต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เ ป็ นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาจ้าง แต่งตัง้ บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตาแหน่ ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง และกาหนด
ค่าตอบแทน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายและสิง่ อานวยความสะดวก ตัง้ แต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายขึน้ ไปและรวมถึง
กรรมการบริษทั ในเครือ โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นผูม้ อี านาจลงนามอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
4. ให้มอี านาจในการพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินหรือสินเชื่อ การลงทุน การแสวงหาโอกาส การทาธุรกิจ
ใหม่ๆ การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ถาวรของบริษทั ฯ การจัดซือ้ จัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซือ้ สินค้า การเข้า
ทาสัญญา หรือนิตกิ รรมใดๆ ตลอดจนการดาเนินงานต่างๆ ของบริษทั ฯ อันเป็ นการประกอบธุรกิจปกติ หรือ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครัง้ การทาสัญญา หรือทานิตกิ รรมใดๆ ที่
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน
6,000 ล้านบาท และให้ประธานกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ภิ ายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
4.2 การขอมีวงเงินสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ การขอเพิม่ หรือขยายวงเงินสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคารหรือ
สถาบันการเงินทุกแห่ง สาหรับการเปิ ดหรือปิ ดบัญชีมอบหมายให้กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารสายงาน
กลุ่มการเงิน (CFO) เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
4.3 การกูย้ มื การให้กยู้ มื การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษทั ฯ กับบุคคล หรือบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลอื่นๆ ทีม่ ใิ ช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน การร่วมทุน การ
ทาธุรกิจใหม่ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครัง้ ทัง้ นี้ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ การได้มา
และหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
4.4 ให้ประธานกรรมการบริหารมีอานาจอนุ มตั ิการกู้ยมื การให้กยู้ มื การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้
ผูกพันต่อบริษทั ฯ กับบุคคล หรือบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลอื่นๆ ทีม่ ใิ ช่ธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน รวมถึง การลงทุน การร่วมทุน การทาธุรกิจใหม่ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครัง้
4.5 ในกรณีทก่ี าหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ไิ ว้แล้ว คณะกรรมการ
บริหารสามารถกากับดูแลให้คณะกรรมการจัดการดาเนินการได้ ตามมติทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
5. การทานิตกิ รรมใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง อันเข้าลักษณะเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยง ต้องนาเสนอคณะกรรมการ
1

ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร - แก้ไขเพิม่ เติมตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
5/2559 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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บริษัท เป็ นผู้พจิ ารณาอนุ มตั ิ โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย
โดยไม่มผี มู้ สี ว่ นได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแต่ เป็ นการอนุมตั ริ ายการธุรกิจปกติท่ี
มีเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้
นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดด้วย
6. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มี
อานาจในการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
โดยรายการดังกล่าวต้องไม่เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับดูแล
ยกเว้นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7. ดาเนินงานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ หรือตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ทาหน้าทีก่ ลันกรองเรื
่
่องต่างๆ ก่อนทีจ่ ะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
2.5

คณะกรรมกำรจัดกำร2

ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1. นาเสนอแผนธุรกิจระยะสัน้ และระยะยาว กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานของหน่ วยธุรกิจ
และหน่ วยงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการจัดการ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และการ
เติบโตทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื่อการอนุมตั ติ ามลาดับ
2. ดาเนินธุรกิจและหารายได้ตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ ควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการ
บริหารความเสีย่ งของการดาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและดาเนินงานตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั
3. พิจารณาจ้าง แต่งตัง้ บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตาแหน่ ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง และกาหนด
ค่าตอบแทน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายและสิง่ อานวยความสะดวก ตัง้ แต่ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายลงไปภายใต้
หน่วยงานทีค่ ณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบ โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูม้ อี านาจลงนามอนุ มตั ิ
ให้ดาเนินการ
4. ให้มอี านาจในการพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซือ้ สินค้า การเข้าทาสัญญา
หรือ นิ ติก รรมใดๆ ตลอดจนการดาเนิ น งานต่ า งๆ ของบริษัท ฯ อัน เป็ น การประกอบธุ ร กิจ ปกติ หรือ ที่
เกีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครัง้ การทาสัญญาหรือทานิตกิ รรมใดๆ ที่
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน
3,000 ล้านบาท
4.2 การกู้ยมื การให้กู้ยมื การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับบุคคล หรือบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลอื่นๆ ทีม่ ใิ ช่ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุน การร่วมทุน การ
ทาธุรกิจใหม่ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ ทัง้ นี้ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ การได้มา
และหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ต้อง
2

2.5 คณะกรรมการจัดการ - เพิม่ เติมตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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รายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
4.3 ในกรณีทก่ี าหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ไิ ว้แล้ว คณะกรรมการ
จัดการสามารถดาเนินการได้ตามมติทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
5. การทานิตกิ รรมใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง อันเข้าลักษณะเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยง ต้องนาเสนอคณะกรรมการ
บริห ารพิจ ารณาก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการบริษั ท พิจ ารณาอนุ ม ัติ โดยผ่า นหรือ มีก รรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยไม่มผี มู้ สี ่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้
เว้นแต่ เป็ นการอนุมตั ริ ายการธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้ นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดด้วย
กำรมอบหมำยอำนำจบริหำรให้แก่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่3
1. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานที่คณะกรรมการจัดการดูแลรับผิดชอบให้เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั กาหนด
2. ดาเนินกิจการและอนุ มตั ิเรื่องต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง
3. มีอานาจดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ และให้
เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ รวมตลอดถึง ระเบีย บ มติ นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีผ่ ่านการอนุ มตั ิ หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั หรือทีค่ ณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ให้มอี านาจในการลงนามอนุ มตั ิการจัดซือ้ จัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงาน การซื้อสินค้า การเข้าทาสัญญา
หรือ นิ ติก รรมใดๆ ตลอดจนการดาเนิ น งานต่ า งๆ ของบริษัท ฯ อัน เป็ น การประกอบธุ ร กิจ ปกติ หรือ ที่
เกีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงานในโครงการแต่ละโครงการหรือแต่ละครัง้ การทาสัญญาหรือทานิตกิ รรมใด ๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั หรือที่เกีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน
300 ล้านบาท
4.2 ในกรณีท่กี าหนดไว้ในแผนธุร กิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุ ม ัติไว้ แ ล้ว กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สามารถดาเนินการได้ตามมติทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
5. การทานิตกิ รรมใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง อันเข้าลักษณะเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยง ต้องนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารก่อ นน าเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุ ม ัติ โดยผ่า นหรือมีก รรมการอิสระหรือ กรรมก าร
ตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยไม่มผี มู้ สี ่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เว้นแต่
เป็ นการอนุ มตั ิร ายการธุร กิจปกติท่มี ีเงื่อ นไขการค้าโดยทัวไป
่ ที่เ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุ มตั ิไว้ นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดด้วย
3

การมอบหมายอานาจบริหารให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - แก้ไขเพิม่ เติมตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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สาหรับการลงนามอนุมตั ใิ นเรื่องต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามปกติ บริษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขตอานาจใน
การลงนามอนุมตั เิ รื่องต่างๆ ของบริษทั ฯ ไว้แล้ว ในลักษณะของการกระจายอานาจ โดยกาหนดว่าผูบ้ ริหารแต่ละ
ระดับสามารถอนุ มตั ิในเรื่องใด และวงเงิน เท่ าใด และจะมีก ารทบทวน ปรับ ปรุ งหรือ เปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมขึน้ อยู่กบั สภาวการณ์ ส่วนเรื่องอื่นๆ ทีม่ นี ยั สาคัญต่อบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการบริษทั สอง
คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ มีอานาจกระทาการแทนบริษทั ฯ ได้
2.6
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีขอบเขต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณานโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์กร
2. วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ าคัญ
3. สอบทานความเสีย่ ง ติดตาม และประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความ
เสีย่ งในภาพรวม
4. ผลักดันให้มกี ารปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนัก
ถึงความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ งของทุกหน่วยงาน
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย หรือตามทีก่ ฎระเบียบของ ก.ล.ต. หรือ ตลท. หรือ
กฎหมายอื่นๆ กาหนด
2.7
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั จะกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าเป็ นรายปี เว้นแต่กรณีมวี าระพิเศษ ประธานกรรมการ
หรือกรรมการตามจานวนทีก่ ฎหมายกาหนดสามารถเรียกประชุมเพิม่ เติมได้ตามความจาเป็ น ประธานกรรมการ
หรือประธานที่ประชุมจะยึดนโยบายสนับสนุ นให้มกี ารพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างโปร่งใส จัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอในการนาเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยให้เลขานุ การจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนประชุม นอกจากนี้ยงั ให้จดั ทารายงานการประชุมเก็บไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บไว้อย่างมี
ระเบียบเพื่อการตรวจสอบ โดยมีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบรายงานทุกไตรมาส สาหรับคณะอนุ กรรมการชุดอื่นๆ จะมี
การแยกประชุมต่างหากจากกัน และปฏิบตั ติ ามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
นอกจากการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอในเรื่องธุรกิจปกติแล้ว บริษทั ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนและอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็ นการทบทวน ปรับปรุง
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ให้เหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการทีเ่ ข้าใหม่ได้มสี ว่ นร่วมในการ
กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ด้วยเช่นกัน
บริษัทเปิ ดโอกาสให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความ
ประสงค์ เพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยู่ดว้ ย
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สาหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีประเด็นใดทีค่ วรแจ้งต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนังสือแจ้งผลการประชุมในประเด็นนัน้ ให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ทราบด้วย
2.8
กำรประเมิ นตนเองของคณะกรรมกำร
ในการประชุ มคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารแต่ ละท่ านจะรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจ ารณาผลงาน เสนอข้อคิดเห็น และซักถามปญั หาต่ างๆ เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.9
กำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำร
ตามข้อบังคับบริษัท กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจากจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้ โดยต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งของกรรมการนัน้ บริษทั จะพิจารณา
จากความสามารถและการอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ได้อย่างเต็มความสามารถเป็ นหลัก
2.10 แผนกำรสืบทอดตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูง
นอกจากบริษทั จะตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อทาหน้าทีส่ รรหา คัดเลือก และ
เสนอบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแล้ว บริษทั ยังมีแนวทางในการพัฒนาผูบ้ ริหารทัง้ ใน
ระดับกลางไปจนถึงระดับสูง เพื่อการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง โดยในการวางแผนและการทางานในส่วนต่างๆ
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย และการเงิน ตลอดจนงานในส่วนสนับสนุ นต่างๆ จะมีคณะทางาน
ซึ่ง ประกอบด้ว ย ผู้บ ริหารระดับ สูง (กรรมการบริห าร ผู้อ านวยการ) ในฝ่าย ผู้บ ริห ารระดับ กลาง (ผู้ช่ ว ย
ผูอ้ านวยการฝ่าย ผูจ้ ดั การ) ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงในฝ่ายอื่นๆ หรือเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง จะ
ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อกาหนดแผนและแนวทางการทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย แนวทางในการ
ทางานดังกล่าวนี้ บริษัทเชื่อว่าจะเป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทางานของผู้บริหารทุกระดับอยู่
ตลอดเวลา เนื่อ งจากผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิง านได้มีส่วนร่ วมและได้เป็ นส่วนหนึ่ง ในการกาหนดแผนและการ
ปฏิบ ัติง าน ท าให้ไ ด้เ ห็น และสัม ผัส การท างานของผู้บ ริห ารทัง้ ในฝ่า ยของตนเองและในสายงานอื่น ๆ ด้ว ย
นอกจากนี้ยงั ทาให้มโี อกาสศึกษาและได้รบั การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานจากผูบ้ ริหารระดับสูงในการ
ปฏิบตั งิ านจริง
วิธกี ารทางานดังกล่าวนอกจากจะเป็ นการพัฒนาผูบ้ ริหารทีด่ แี ล้ว ยังจะทาให้งานมีความต่อเนื่อง สามารถสืบทอด
งานและถ่ ายโอนความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหารทัง้ ในระดับเดีย วกันหรือในต่ างสายงาน และจากผู้บริหาร
ระดับสูงได้โดยคล่องตัว เนื่องจากวิธนี ้จี ะไม่ยดึ ติดกับตัวบุคคล แต่เป็ นการทางานในลักษณะของทีม การทีไ่ ด้ร่วม
อยู่ในกลุ่มคณะทางานแต่ละคณะที่ทางานสอดประสานกันจะทาให้มกี ารสืบทอดงานอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ใน
ลักษณะของการทางานร่วมกันซึ่งจะได้ศึกษาและถ่ ายทอดงาน รวมทัง้ ความรับผิดชอบที่สาคัญไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละสายงานจะสามารถพิจารณาและสนับสนุ นให้ผบู้ ริหารระดับกลางลงมา หรือ
พนักงานในสายงานได้มกี ารพัฒนาศักยภาพขึน้ เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานและทางานแทนกันได้
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บริษทั กาหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนหลัก สาหรับแผนการสืบทอดตาแหน่ง ดังนี้
1.
ประเมินศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ หรือรับผิดชอบปริมาณงาน และค่าของงานที่
มากกว่างานปจั จุบนั เป็ นรายบุคคลเทียบกับตาแหน่งทีส่ งู ขีน้ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
2.
วางแผนพัฒนารายบุคคลและดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
3.
วัดผลการดาเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
2.11 กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชัน้ โดยเฉพาะกรรมการ และผูบ้ ริหาร เป็ นกลุ่มที่
ต้องได้รบั การพัฒนาอย่างเข้มข้น ให้มคี วามคิดเห็นทีท่ นั สมัยอยู่เสมอเพื่อปรับกลยุทธ์การดาเนินงานให้เหมาะสม
กับสภาวะการดาเนินธุรกิจ โดยบริษทั จัดให้มกี ารเรียนรูก้ ระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการ
ที่จะเป็ นผู้นาที่ดแี ละมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านการบริหารแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรมของผูบ้ ริหารด้วยเช่นกัน ในส่วนของพนักงานในระดับต่ าลงมา
บริษทั จะมีการค้นหาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง โดยผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานจะพิจารณา หรือหารือร่วมกับฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ทาการคัดเลือกพนักงานทีม่ ที กั ษะการทางาน และทัศนคติทด่ี เี ข้ามาร่วมฝึกอบรม เพื่อให้สามารถ
เติบโตขึน้ เป็ นผูบ้ ริหารระดับต้นและระดับกลางตามลาดับ
กาหนดการฝึ ก อบรมกรรมการและผู้บ ริห าร จะอยู่ใ นแผนการด าเนิน งานประจ าปี ข องฝ่า ยทรัพ ยากรบุ ค คล
นอกจากนี้ ผู้ท่จี ะได้รบั การเลื่อนระดับขึ้นเป็ นผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
พัฒนาตนเองตามเกณฑ์การสืบทอดงาน โดยบริษทั ได้กาหนดหลักสูตรต่างๆ แบ่งตามระดับชัน้ ผู้บริหาร และมี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
2.12 ค่ำตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผู้พจิ ารณา
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่สงู เกินความจาเป็ น
แต่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ และรักษากรรมการที่มคี ุณภาพไว้ มีการเปิ ดเผยจานวนค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจาปี ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
อนึ่ง บริษัทคานึงถึงประโยชน์ ท่คี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ ละคน ในกรณีท่กี รรมการแต่ ละคนอาจต้อง
รับ ผิด ชอบงานเพิ่ม ขึ้น เช่ น กรรมการที่เ ป็ น สมาชิก ของคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ บริษัท จะพิจ ารณาให้
ค่าตอบแทนเพิม่ เติม โดยมีคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ติ ามความเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ
รักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพไว้
2.13

เลขำนุกำรบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมีคุณวุฒิและประสบการณ์ ท่ี
เหมาะสมเป็ นเลขานุการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นเลขานุ การบริษทั โดยมี
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
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1. ปฏิบตั ิห น้ า ที่ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง และซื่อ สัตย์สุจ ริต รวมทัง้ ปฏิบ ัติใ ห้เป็ 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/ผู้
ถือหุน้ ) รายงานการประชุม (คณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ) และรายงานประจาปี
5. เก็บรัก ษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริห าร และจัดส่ง สาเนาให้แก่ป ระธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้

3. กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม จึง
กาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู้ ริหารและพนักงานถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
3.1
นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 บริษัทกาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท เพื่อป้องกัน
กิจกรรมทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน กิจการทีม่ ลี กั ษณะงานเป็ นการแข่งขันกับบริษทั เว้นแต่จะแถลงให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบก่อน โดยบริษทั ได้กาหนดหลักการว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุก
ระดับในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ และถือเป็ นหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอก
อื่น ๆ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้บ ริษั ท ต้ อ งเสีย ผลประโยชน์ หรือ ก่ อ ให้ เ กิด ความขัด แย้ง ในด้ า นความภัก ดี หรือ
ผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยง
กับรายการที่พจิ ารณา ต้องเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือ
ความเกี่ย วโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง บริษัทจะต้อ ง
ดาเนินการให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่มอี านาจอนุมตั ิ หรือเกีย่ วข้องกับธุรกรรมนัน้ ๆ
 ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษทั ในการหาประโยชน์ส่วนตน และทาธุรกิจ
แข่งขันกับบริษทั
3.2

นโยบำยกำรเคำรพในสิ ทธิ มนุษยชน
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานพึงเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชน และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคล โดยถือปฏิบตั ติ ามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นการละเมิดกฏหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 บริษท
ั พึงให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน เพื่อนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบตั งิ าน
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นโยบำยไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทำงปัญญำ/ลิ ขสิ ทธิ์
 ผลตอบแทนและลิขสิทธิที์ ่ได้รบ
ั จากงานที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทให้จดั ทาขึน้ หรือเป็ นงานที่ใช้สาหรับ
บริษทั ผลตอบแทนและลิขสิทธิเหล่
์ านัน้ ถือเป็ นของบริษทั
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานต้องไม่สนับสนุ นสินค้าหรือดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นการละเมิดลิขสิทธิ ์
ของเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์
ถูกต้อง ห้ามติดตัง้ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทล่ี ขิ สิทธิไม่
์ ถูกต้องโดยเด็ดขาด ไม่ใช้อเี มลล์ของบริษทั
ในการส่งข้อความทีก่ ล่าวร้าย ทาให้เสื่อมเสีย หรือข้อความทีห่ ยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความ
ราคาญให้กบั ผูอ้ ่นื หากบริษทั ตรวจพบการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องดังกล่าว ถือเป็ นการกระทาผิดทางวินยั บริษทั
3.3

3.4




3.5






3.6





นโยบำยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บริษทั ส่งเสริม ให้ความรูบ้ ุคลากรของบริษทั ในการปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยคุณธรรม จริยธรรม
การรับหรือการให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด รวมถึงการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจของบริษทั ให้สามารถกระทา
ได้ในวิสยั อันควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
บุคลากรของบริษัท พึง ระลึก เสมอว่ า ต้อ งปฎิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิน่ ดาเนินการภายใต้เงื่อนไขทีเ่ หมาะสม
นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั พึงเคารพสิทธิและปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการทุกคณะมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการบริษทั ให้เป็ นองค์กรทีม่ คี ุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง และความ
เจริญเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทต้องปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความสามารถ สุจริต ระมัดระวังเยีย่ งวิญญูชน
ผูป้ ระกอบธุรกิจพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
บริษทั พึงรายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง
บริษทั ยินดีรบั ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั โดยข้อมูลที่
ได้รบั จะถือเป็ นความลับส่งตรงให้คณะกรรมการ
นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อพนักงำน
บริษทั กาหนดโครงสร้างผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีก่ ารงาน พฤติกรรมของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั
บริษัทพึงจัดให้มสี วัสดิการตามที่กฎหมายกาหนด และจัดหาสวัสดิการทีด่ อี ่นื ๆ ให้เหมาะสมกับสถานะของ
บริษทั และอัตราค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
บริษทั ให้โอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละ
บุคคลตามเหตุผล โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มผี บู้ ริหารรุ่นใหม่
บริษัทจัดให้มีการสื่อสารภายในรูปแบบต่างๆ ที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อรับทราบข้อมูลของ
บริษทั โดยเท่าเทียมกัน
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บุคลากรของบริษทั ทุกคนจะได้รบั หนังสือ “ข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน” ซึง่ เปรียบเสมือนคู่มอื ให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่ างๆ ที่พึงได้รบั และหน้ าที่รบั ผิดชอบที่พึงปฏิบตั ิ เพื่อ
ระเบียบวินยั อันดีงามในการทางานร่วมกัน
 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้
และความสามารถของบุคลากร
3.7





นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้ำและประชำชน
บริษทั กาหนดราคาสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมตามระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีล่ กู ค้าต้องการ
บริษทั พึงเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
บริษทั พึงรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็ นสารสนเทศของบริษทั และไม่นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
บริษัทยินดีรบั ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการให้ดี
ยิง่ ขึน้

นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้ำ/เจ้ำหนี้
 บริษท
ั ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะทีไ่ ม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์
หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจาเป็ นอย่างเพียงพอ กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์
หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ค่คู า้ ทราบ และหากจาเป็ นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้
เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รบั โอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัท พึงเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างจริง จัง ผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รบ
ั
รายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 จัดทาสัญญาทีเ่ ป็ นธรรมและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี ่อคู่คา้ /เจ้าหนี้ กรณีทค่ี าดว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้อง
รีบเจรจากกับคู่คา้ /เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3.8

นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่ง
 บริษัท พึง ส่ง เสริม แนวทางการแข่ง ขันทางการค้าอย่ างเสรีแ ละเป็ นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสีย งของคู่แ ข่ง ทาง
การค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยโดยปราศจากมูลความจริง
 บริษท
ั มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการ โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้า และรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวม
3.9

นโยบำยและกำรปฏิ บตั ิ ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
 บริษท
ั จัดตัง้ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบาย
มุ่งเน้นการดาเนินโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและสิง่ แวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
อย่างยังยื
่ น
 บริษัท สนับ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่เป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม โดยให้ค วามส าคัญ กับ การสรรหา ปรับ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
 บริษท
ั พึงเชิญชวน ปลูกฝงั จิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้กบั ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน โดยการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่ อชุมชนและสังคมอย่า งสม่ าเสมอ และเปิ ดโอกาสให้
ครอบครัวของผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
3.10
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ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัท รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดย
ตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้อมและผลกระทบทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

3.11

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยในที่ทำงำน
 บริษัท พึง ปฏิบตั ิต ามกฎหมายและข้อบัง คับ ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งในด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิง่ แวดล้อม
 บริษัทพึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สน
ิ ของบุคลากรของ
บริษทั และเอือ้ ประโยชน์ในการทางาน
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานพึงเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ปวงทีบ่ ริษทั จัดขึน้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษา
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของตนเองและส่วนรวม
การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
บริษทั กาหนดให้เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนทีจ่ ะรับทราบ
ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการนี้ รวมถึงจะ
มีการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

4. กำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
บริษทั มีนโยบายกากับดูแลในการป้องกันมิให้ผบู้ ริหารนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึ่งถือเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ อื่น ผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในกรณีทม่ี สี ่วนได้เสียในธุรกรรมทีท่ ากับบริษทั และไม่ร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อให้
ผูบ้ ริหารท่านอื่นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษั ทโดยรวม อีกทัง้ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานทุกครัง้ ที่มกี ารซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต่ อ
สานักงาน กลต. ภายใน 3 วันนับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน นอกจากนี้ บริษัทห้ามผู้บริหารหรือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ต้องเก็บรักษาสารสนเทศทีส่ าคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับ ไม่ดาเนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ใน
ช่วงเวลา 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงินประจารายไตรมาส และประจาปี ส่สู าธารณชน บริษทั ห้ามกรรมการและ
พนักงานทุกคนอาศัยอานาจหน้าที่ หรือโอกาสในการทางานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ่นื หากฝ่าฝื นจะ
ถูกลงโทษทางวินยั ทันที

5. กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทไม่มนี โยบายทารายการกับบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ หรือผูบ้ ริหารสาคัญของบริษทั นอกเหนือจาก
การทารายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมของบริษทั ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องทารายการกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารสาคัญของบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใดที่มสี ่วนได้เสียต้อง
รายงานการมีสว่ นได้เสียต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการ เมื่อมีการประชุมใน
วาระนัน้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสีย ต้องไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ การทารายการ
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ระหว่างกันทีส่ าคัญต้องได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษทั ยังต้ องปฏิบตั ติ ามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเกณฑ์ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นสาคัญ

6. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษทั ปฏิบตั ิตามเกณฑ์การเผยแพร่ขอ้ มูลของหน่ วยงานกากับดูแล ในการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มคี วามถูกต้อง
ครบถ้ว น โปร่ ง ใส และทัว่ ถึง ทัง้ ข้อ มูลทางการเงิน ผลการดาเนิ น งาน และข้อ มูลอื่น ๆ เพื่อ ให้นัก ลงทุ น และ
ผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.loxley.co.th เพื่อเป็ นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้
ลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ได้ทุกที่ ทุกเวลา และบริษทั ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็ น
ปจั จุบนั อยู่เสมอ
2. บริษัท มอบหมายให้ฝ่า ยกฎหมายและหลัก ทรัพย์ท าหน้ าที่เปิ ด เผยข้อ มูล สารสนเทศที่ส าคัญ ของบริษัท
รายงานผลการดาเนินงาน และสถานะการเงินของบริษทั (งบการเงินของบริษทั รายไตรมาส และรายปี ) ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของ กลต. และ ตลท.
3. บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี การวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร (MD&A) ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของ กลต. และ ตลท.
4. เปิ ดเผยบทบาท และหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวน
ครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี
5. บริษทั เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทีส่ ะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่
ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษั ทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่อี ยู่ในอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้
6. บริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง และฝา่ ยกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับผูล้ งทุน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนทีส่ ามารถได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
ชัดเจน โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั
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7. ช่องทำงกำรติ ดต่อบริ ษทั
บริษทั ติดต่อสื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
การแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดงานพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์
การแถลงข่าวผ่านสื่อ ต่ างๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่ อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ หรือส่งเป็ น
หนังสือ/อีเมล์ ถึง ฝา่ ยกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
website :
โทรศัพท์ :
ทีอ่ ยู่ :
อีเมล์ :

www.loxley.co.th
02-348 8141
102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
boonlertj@loxley.co.th

8. กำรรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัวไปสามารถร้
่
องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่
เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั หรือเรื่องอื่นใดทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั หรือ
คณะกรรมการ โดยสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ มายังช่องทาง
ต่อไปนี้
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
ระยะเวลาในการดาเนินการที่เหมาะสม รวมทัง้ เก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มคี วาม
ปลอดภัย โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบทาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้
โดยตรง

9. บทเฉพำะกำล
การดาเนินการใดทีม่ อี ยู่เดิมก่อนการประกาศใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี้ ให้ดาเนินการต่อไป จนกว่า
จะมีระเบียบ ประกาศ หรือมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ที่ออกตามนโยบายการกากับดู แลกิจการนี้ใช้บงั คับ
ส่วนการดาเนินงานใดทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายกากับดูแลกิจการนี้ ขอให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเร่งดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายด้วย
**************************

