นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
1. บทนา
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่ อสัตย์ โปร่ งใส และเป็ น
ธรรม ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ คูค่ ำ้ ผูถ้ ือหุ้น พนักงำน และต่อสังคม จึงได้
จัดทำ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Code of Conduct) ” ของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิที่ดีในกำร
ปฏิบตั ิงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อันจะเป็ นกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมัน่ ต่อผูล้ งทุน รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะถือเป็ นภำรกิจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ต้องยึดถือปฏิบตั ิ และจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีน้ ีเป็ น
ประจำทุกปี เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนไป

2. วัตถุประสงค์ของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.1 เพื่อใช้เป็ นแนวทำงหลักกำรในกำรกำกับ ติดตำม ควบคุม และดูแลของผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที่
ทำงกำรบริ หำร เพื่อให้มีกระบวนกำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรขององค์กรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และประสิ ทธิผล
ตรงตำมเป้ำหมำย
2.2 เพื่อให้กำรบริ หำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย อันจะนำมำซึ่งควำมเชื่อมัน่
ต่อทุกฝ่ ำย
2.3 เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้
2.4 เพื่อให้องค์กรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้าง
2.5 เพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิและควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ที่มีต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ให้เป็ นไป
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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3. คานิยาม
“การกากับดูแลกิจการ”1 หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมำตรกำรที่ใช้กำกับ
กำรตัดสิ นใจของคนในองค์กรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง (1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
หลัก (Objective) (2) กำรกำหนดกลยุทธ์ นโยบำย และพิจำรณำอนุมตั ิแผนงำนและงบประมำณ และ (3) กำรติดตำม
ประเมิน และดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
“การกากับดูแลกิจการที่ดี”2 หมำยถึง กำรกำกับดูแลกิจกำรที่เป็ นไปเพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำง
ยัง่ ยืน นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุน ซึ่งคณะกรรมกำรควรกำกับดูแลกิจกำรให้นำไปสู่ผลอย่ำง
น้อย ดังต่อไปนี้
1. สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
(Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม เคำรพสิ ทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(Ethical and Responsible Business)
3. เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนำหรื อลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่ งแวดล้อม
(Good Corporate Citizenship)
4. สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
“คณะกรรมการ” หมำยถึง คณะกรรมกำรบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)

4. แนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

1

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560”
2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560”
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หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการได้ทาความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
โดยได้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติที่ 1.2
ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้กากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ ผล
(Governance Outcome) อย่างน้ อยดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and
Performance with Long-Term Perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
(Ethicaland Responsible Business)
(3) เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate
Citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate Resilience)
แนวปฏิบัติ
1.2.1 ในกำรกำหนดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกำร คณะกรรมกำรคำนึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นสำคัญ นอกเหนือจำกผลประกอบกำรทำงกำรเงิน
1.2.2 คณะกรรมกำรมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม
โดยคณะกรรมกำรได้ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงในฐำนะผูน้ ำในกำรกำกับดูแลกิจกำร
1.2.3 คณะกรรมกำรได้จดั ให้มีนโยบำยสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ที่แสดงถึงหลักกำรและ
แนวทำงในกำรดำเนินงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อำทิ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจ
เป็ นต้น
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1.2.4 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรสื่ อสำรเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน เข้ำใจ
มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีกำรปฏิบตั จิ ริ งตำมนโยบำยข้ำงต้น ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิและทบทวนนโยบำย และกำร
ปฏิบตั ิเป็ นประจำ
หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดูแลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
(Duty of Care) และซื่ อสัตย์สุจริตต่อองค์กร(Duty of Loyalty) และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
1.3.1 ในกำรพิจำรณำว่ำ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กรแล้วหรื อไม่น้ นั อย่ำงน้อยต้องพิจำรณำตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั จะพิจำรณำโดยยึดหลักตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับ
ประมวล ได้แก่
มาตรา 89/8 ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบและควำมระมัดระวัง กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรต้อง
กระทำเยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน
กำรใดที่กรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำรพิสูจน์ได้ว่ำ ณ เวลำที่พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำว กำรตัดสิ นใจของตนมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรนั้น ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบและควำมระมัดระวัง
ตำมวรรคหนึ่งแล้ว
(1) กำรตัดสิ นใจได้กระทำไปด้วยควำมเชื่อโดยสุ จริ ต และสมเหตุสมผลว่ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษทั เป็ นสำคัญ
(2) กำรตัดสิ นใจได้กระทำบนพื้นฐำนข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ตเพียงพอ
(3) กำรตัดสิ นใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น
มาตรา 89/9 ในกำรพิจำรณำว่ำกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรแต่ละคนได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบและ
ควำมระมัดระวังหรื อไม่ ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ตำแหน่งในบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่ำวดำรงอยู่ ณ เวลำนั้น
(2) ขอบเขตควำมรับผิดชอบของตำแหน่งในบริ ษทั ของบุคคลดังกล่ำว ตำมที่กำหนดโดยกฎหมำย หรื อ
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
(3) คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของกำรแต่งตั้ง
มาตรา 89/10 ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต้อง
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(1) กระทำกำรโดยสุจริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
(2) กระทำกำรที่มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม
(3) ไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
1.3.2 คณะกรรมกำรดูแลให้บริ ษทั มีระบบหรื อกลไกอย่ำงเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้ว่ำ กำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนนโยบำย หรื อแนวทำงที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมี
กระบวนกำรอนุมตั กิ ำรดำเนินงำนที่สำคัญ (เช่น กำรลงทุน กำรทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำ/จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรจ่ำยเงินปันผล เป็ นต้น) เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด โดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ และระบบกำรตรวจสอบทั้งภำยในและจำก
หน่วยงำนภำยนอก โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจหน้ำที่ในกำรสนับสนุนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
โดยเฉพำะกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบและกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของ
บริ ษทั ดังนี้
(1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ
(2) สอบทำนให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
(3) สอบทำนให้มีกำรบริ หำรจัดกำรและปฏิบตั ิตำมนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management)
ตำมที่กำหนด
(4) สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(5) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(6) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั
(7) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ควำมเห็นเกี่ยวกับ
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ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จำนวนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน ควำมเห็นหรื อ
ข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร และรำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ
ผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จัดการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจน ติดตามดูแลให้
กรรมการผู้จัดการและฝ่ ายจัดการปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมกำรจัดทำกฎบัตร และนโยบำยต่ำง ๆ ที่ระบุหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
เพื่อใช้อำ้ งอิงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรทุกคนและมีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ
ครั้ง รวมทั้งทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร
1.4.2 คณะกรรมกำรเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ของตน และมอบหมำยอำนำจกำรจัดกำรกิจกำรให้แก่ฝ่ำยจัดกำร
ซึ่งบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อย่ำงไรก็ดีกำรมอบหมำยดังกล่ำวมิได้เป็ นกำรปลดเปลื้องหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยังติดตำมดูแลฝ่ ำยจัดกำรให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยบริ ษทั ได้กำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รับผิดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรและดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยควำม ซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของบริ ษทั
(2) จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
(3) กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณของบริ ษทั รวมถึงควบคุม
กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริ หำรและกำรจัดกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้เป็ นไปตำม
นโยบำย แผนงำน งบประมำณที่กำหนดไว้ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
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ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำทิเช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่สำคัญ เท่ำที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมำยอืน่
(4) ดำเนินกำรให้บริ ษทั มีระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ และจัดให้มีกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสม
(5) พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
กำกับดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนกำรในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงโดยมีมำตรกำรรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงเหมำะสม
(6) พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน มีอำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และคณะอนุกรรมกำรชุดอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของบุคคล
ดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้
คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ิ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว
(7) จัดทำรำยงำนประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ และนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
(8) คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขกำรมอบอำนำจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจนั้นต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและ
อนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำร
อนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว
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สำหรับหน้ำที่ของฝ่ ำยบริ หำรได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร โดยมีอำนำจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดทำและกำหนดนโยบำยและแผนที่สำคัญในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล ได้แก่
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ (Anti Corruption Policy) นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
(Code of Conduct) นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Policy) นโยบำยกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
(Human Resource Policy) และนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information
Technology Security Policy) รวมทั้งนโยบำยด้ำนอื่น ๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ นและสมควร แล้วนำเสนอคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(2) จัดทำแผนธุรกิจประจำปี ที่แสดงเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
เป้ำหมำยไว้ท้งั ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน และระดับหน้ำที่ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้จดั ให้มีกำรทบทวนแผนธุรกิจเป็ นประจำเพื่อปรับปรุ งให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
(3) กำหนดแผนดำเนินงำนด้ำนกำรบริ กำร แผนดำเนินงำนด้ำนกำรตลำด แผนดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน
และแผนดำเนินงำนด้ำนบุคลำกร ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจประจำปี ของบริ ษทั รวมทั้งจัดทำ
งบประมำณ กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน
ตำมแผนดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ได้กำหนดไว้
(4) ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรปกติของธุรกิจบริ ษทั ได้แก่ กำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน
กำรบริ หำรด้ำนกำรพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรพิจำรณำกำหนดอัตรำดอกเบี้ยเช่ำซื้อและนโยบำยส่วนลด กำรตัด
จำหน่ำยหนี้สูญ กำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร กำรบริ จำคเงินเพื่อสำธำรณกุศล กำรให้เงินรำงวัล กำรทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน เป็ นต้น ให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ตำมอำนำจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
(5) อนุมตั ิแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยอยูภ่ ำยใต้กรอบงบประมำณ
ที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ในแต่ละปี
(6) ควบคุม ติดตำม กำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน แผนธุรกิจประจำปี
แนวทำงและมำตรกำรต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ให้เป็ นไปควำมเรี ยบร้อย อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
(7) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ หำร รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในกำรพัฒนำปรับปรุ ง
โครงสร้ำง บทบำท อำนำจหน้ำที่ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบและ
พิจำรณำต่อไป
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(8) ให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทำหน้ำที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชำสูงสุดในฝ่ ำยบริ หำร และทำหน้ำที่เป็ นประธำน
กรรมกำรบริ หำร มีอำนำจหน้ำที่บริ หำรจัดกำร และควบคุม กำกับดูแล กำรดำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจบริ ษทั ให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้ง
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจประจำปี แนวทำง มำตรกำรต่ำง ๆ ที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม และให้มีอำนำจในกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงำนแทนได้ โดย
กำรมอบอำนำจดังกล่ำวให้อยูภ่ ำยใต้อำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร รวมทั้งเป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด
หรื อคำสั่งที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบนั้น จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ผรู ้ ับมอบอำนำจสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนอำจมีส่วนได้เสี ย หรื ออำจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั
(9) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กำหนดขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และฝ่ ำยจัดกำร ดังนี้
เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนินกำร ได้แก่ (1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักในกำรประกอบ
ธุรกิจ (2) กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็ นต้นแบบ (3) กำรดูแลโครงสร้ำง
และกำรปฏิบตั ิของคณะกรรมกำรให้เหมำะสมต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ (4) กำรสรรหำ พัฒนำ กำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (5) กำร
กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก
ขององค์กร
เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนินกำรร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำร ได้แก่ (1) กำรกำหนดและทบทวนกลยุทธ์
เป้ำหมำย แผนงำนประจำปี (2) กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยใน
(3) กำรกำหนดอำนำจดำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยจัดกำร (4) กำรกำหนดกรอบกำรจัดสรร
ทรัพยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำรบริ หำรจัดกำรบุคคล และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (5) กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน (6) กำรดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ
เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ไม่ควรดำเนินกำร ได้แก่ (1) กำรจัดกำร (Execution) ให้เป็ นไปตำมกลยุทธ์
นโยบำย แผนงำนที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิแล้ว โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั คอยติดตำมดูแลผล โดยไม่แทรกแซงกำร
ตัดสิ นใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็ น (2) เรื่ องที่ขอ้ กำหนดห้ำมไว้ เช่น กำรอนุมตั ิรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ย
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หลักปฏิบัติ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการกาหนดหรื อดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็ นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้ างคุณค่าให้ ท้งั กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบดูแลให้กิจกำรมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ำหมำยหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน
เหมำะสม สำมำรถใช้เป็ นแนวคิดหลักในกำรกำหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่ อสำรให้ทุกคนใน
องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน โดยอำจจัดทำเป็ นวิสัยทัศน์ และค่ำนิยมร่ วมขององค์กร (Vision and
Values) หรื อวัตถุประสงค์และหลักกำร (Principles and Purposes) หรื ออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
2.1.2 ในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ำหมำยหลัก คณะกรรมกำรควรกำหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business
Model) ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้ท้งั แก่กิจกำร ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวมควบคู่กนั ไป โดยพิจำรณำถึง
(1) สภำพแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้
อย่ำงเหมำะสม
(2) ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(3) ควำมพร้อม ควำมชำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร
2.1.3 ค่ำนิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่น ควำม
รับผิดชอบในผลกำรกระทำ (Accountability) ควำมเที่ยงธรรม (Integrity) ควำมโปร่ งใส (Transparency) ควำมเอำ
ใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็ นต้น
2.1.4 คณะกรรมกำรควรส่งเสริ มกำรสื่ อสำร และเสริ มสร้ำงให้วตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของ องค์กร
สะท้อนกำรตัดสิ นใจและกำรดำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดับ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
โดยบริ ษทั ได้กำหนดเป้ำหมำยธุรกิจของบริ ษทั ทั้งระยะสั้น ระยะยำว ในแต่ละปี ไว้อย่ำงชัดเจน ในแผน
ธุรกิจประจำปี โดยมีกำรทบทวนเป็ นประจำทุกปี และได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร ไว้ดงั นี้
(1) วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ นผูน้ ำในกำรให้บริ กำรสิ นเชื่อรถยนต์บรรทุกมือสองของประเทศ”
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(2) พันธกิจ (Mission)
(2.1) พันธกิจต่อลูกค้ำและคู่คำ้ สร้ำงควำมมัน่ ใจ และเชื่อมัน่ ในบริ กำรที่เป็ นเลิศ บริ กำรที่รวดเร็ว
สร้ำงควำมพึงพอใจ ให้เป็ นขวัญใจของลูกค้ำ และคู่คำ้
(2.2) พันธกิจต่อพนักงำน สร้ำงทีมงำนที่มีคุณภำพ ควำมชำนำญ เพื่อกำรบริ กำรที่เป็ นเลิศ และ
ดำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ มีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม เพื่อควำมเป็ นอยูท่ ี่ดี
มีคุณภำพของผูร้ ่ วมงำน
(2.3) พันธกิจต่อผูถ้ ือหุ้น ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมัน่ คง ยัง่ ยืน ด้วยควำมโปร่ งใส เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสูงสุด
(2.4) พันธกิจต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใสด้วยระบบธรรมมำภิบำลเติบโตก้ำวหน้ำไปพร้อมกัน
กับองค์กร ทั้งลูกค้ำ และคู่คำ้ รวมทั้งให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้มนั่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน
(3) ค่านิยมของบริษัท (Core Value)
“กตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็ นธรรม”
บริ ษทั กำหนด Product Position ในด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) และกำร
บริ กำร (Service)
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลา ปานกลาง
และ/หรื อประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้กำรจัดทำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกำร ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกำสและควำมเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีกำรจัดทำหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์สำหรับระยะปำนกลำง
3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลำที่ยำวขึ้น และยังพอจะ
คำดกำรณ์ได้ตำมสมควร
2.2.2 ในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี คณะกรรมกำรได้ดูแลให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ปัจจัยและควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องตลอดสำย Value Chain รวมทั้งปั จจัย
ต่ำง ๆ ที่อำจมีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลักของกิจกำร โดยมีกลไกที่ทำให้เข้ำใจควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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อย่ำงแท้จริ ง โดยได้ขอ้ มูลจำก
(1) กำรระดมควำมคิดเห็นจำกผูบ้ ริ หำร ผูจ้ ดั กำรแผนก ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย ผูจ้ ดั กำรเขต ผูจ้ ดั กำรสำนักงำน
สำขำ รวมทั้งพนักงำนทุกคน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่ำงเพียงพอในกำรกำหนดกลยุทธ์ และแผนงำนประจำปี
(2) ควำมต้องกำร และข้อเสนอ/ควำมเห็นจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องของกิจกำรของบริ ษทั ได้แก่
ลูกค้ำคู่คำ้ เจ้ำหนี้ รวมทั้งข้อมูลจำกกำรดำเนินธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน และปัจจัยแวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ
2.2.3 ในกำรกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมกำรมีกำรกำกับดูแลให้มีกำรส่งเสริ มกำรสร้ำงนวัตกรรม และนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2.2.4 เป้ำหมำยที่กำหนดมีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและศักยภำพของกิจกำร โดย
คณะกรรมกำรได้กำหนดเป้ำหมำยทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจำกนี้ ยังตระหนักถึงควำมเสี่ ยงของกำร
ตั้งเป้ำหมำยที่อำจนำไปสู่กำรประพฤติที่ผิดกฎหมำย หรื อขำดจริ ยธรรม
2.2.5 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์ และแผนงำนให้ทวั่
ทั้งองค์กรผ่ำนกำรประชุมชี้แจงในวำระต่ำง ๆ
2.2.6 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรดำเนินงำนที่เหมำะสมเพื่อให้
เป้ำหมำยธุรกิจที่ต้ งั ไว้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และติดตำมกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี โดย
มอบหมำยให้แต่ละฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำว โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ของบริ ษทั ทำหน้ำที่สอบทำน
หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาดองค์
ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำดูแลให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติหลำกหลำยทั้ง
ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะเฉพำะด้ำน ตลอดจนเพศและอำยุที่จำเป็ นต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร โดยจัดทำตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ควำมชำนำญของกรรมกำร (Skills
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Matrix) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะได้คณะกรรมกำรโดยรวมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม สำมำรถเข้ำใจและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้
3.1.2 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสม สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
โดยมีจำนวนกรรมกำรทั้งสิ้น 11 คน
3.1.3 คณะกรรมกำรมีสัดส่วนระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร จำนวน 7 คน และกรรมกำรที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หำร จำนวน 4 คน โดยมีกรรมกำรอิสระเป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรอิสระสำมำรถทำงำนร่ วมกับ
คณะกรรมกำรทั้งหมดได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
3.1.4 คณะกรรมกำรมีกำรเปิ ดเผยนโยบำยในกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มคี วำม
หลำกหลำย และข้อมูลกรรมกำร อำทิ อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จำนวนปี ที่ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในรำยงำนประจำปี และบน Website
ของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการและดูแลให้ มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
แนวปฏิบัติ
3.2.1 บริ ษทั ได้เลือกกรรมกำรอิสระเป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษทั
3.2.2 ประธำนกรรมกำร และมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรไว้ชดั เจน และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรออก
จำกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3.2.3 ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำรอย่ำงน้อย
ควรครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กำรกำกับ ติดตำม และดูแลให้มนั่ ใจได้ว่ำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
(2) กำรดูแลให้มนั่ ใจว่ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริ ยธรรมและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(3) กำรกำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรื อร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำร และมีมำตรกำรที่ดูแลให้
เรื่ องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
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(4) กำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำย
ประเด็นสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่ กัน กำรส่งเสริ มให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ควำมเห็นได้
อย่ำงอิสระ
(5) กำรเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
3.2.4 คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำก
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมกำรอิสระนั้น ให้ดำรง
ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรจะพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจำเป็ นดังกล่ำว
3.2.5 เพื่อให้เรื่ องสำคัญได้รับกำรพิจำรณำในรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพิจำรณำประเด็นเฉพำะเรื่ อง กลัน่ กรองข้อมูล และเสนอแนวทำงพิจำรณำ ก่อนเสนอให้
คณะกรรมกำรเห็นชอบต่อไป
3.2.6 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ย่อย จำนวนครั้งของกำรประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำและรำยงำนผล
กำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการกากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมกำรได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และ
ประธำนควรเป็ นกรรมกำรอิสระ
3.3.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ในส่วนของกำร
สรรหำ ดังนี้
(1) พิจำรณำและเสนอแนะโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีควำม
เหมำะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษทั
(2) พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำเป็ นกรรมกำรอิสระให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริ ษทั
โดยให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
(3) พิจำรณำกำหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั โดยคำนึงถึงควำมหลำกหลำย
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ทำงด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรอุทิศ
เวลำให้กบั บริ ษทั
(4) พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำที่ได้กำหนดไว้ เสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
(5) จัดทำแผนกำรพัฒนำกำรฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ถู ือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้ โครงสร้ าง และ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตาม
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีหน้ำที่ในส่วนของกำร
กำหนดค่ำตอบแทน คือ
(1) เสนอแนะโครงสร้ำง และองค์ประกอบของค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
ระดับสูง เป็ นประจำทุกปี
(2) พิจำรณำทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสูง เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิและดำเนินกำรประเมินผล โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะนำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนต่อไป
(3) พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประกอบ
กับผลประเมินกำรปฏิบตั ิงำน รวมทั้งผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสูง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญประจำปี เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
(4) พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ หรื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมกำรและพนักงำนเกินกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหลักทรัพย์ท้งั หมด
ที่จะจัดสรร โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่จะช่วยจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เกิดกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้ผถู ้ ือหุ้นในระยะยำว และสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพได้อย่ำงแท้จริ ง โดยต้องไม่สูงเกินไป
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และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมกำรรำยใดในคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ดว้ ยจึงจะมีสิทธิ ในกำรให้ควำมเห็นชอบ
3.4.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริ ษทั
ประสบกำรณ์ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
เช่น เป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยจะได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่ำงเหมำะสม โดยอยูใ่ นลักษณะที่
เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสำหกรรม
3.4.3 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงิน โดยค่ำตอบแทนได้พิจำรณำให้ในลักษณะเหมำจ่ำยเป็ นรำยเดือน โดยไม่ได้แยกเป็ นค่ำตอบแทน
ประจำ และเบี้ยประชุม เพื่อควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำย รวมทั้งคณะกรรมกำร หรื อคณะกรรมกำรชุดย่อยสำมำรถ
ประชุมได้ตลอดเวลำตำมเหมำะสมของภำรกิจ
3.4.4 คณะกรรมกำรเปิ ดเผยนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ในรำยงำนประจำปี
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการกากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรได้กำหนดให้กรรมกำรต้องเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ นึ ในรอบปี กำรกำหนดจำนวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะ
ไปดำรงตำแหน่งให้เหมำะสม กำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี เป็ นประจำทุกปี โดยกำหนดคุณสมบัติของผูท้ ำ
หน้ำที่กรรมกำรเพื่อให้มน่ั ใจว่ำมีกลไกสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนในกฎบัตรคณะกรรมกำร
บริ ษทั ดังนี้
(1) กรรมกำรต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริ ษทั อย่ำงเต็มที่
(2) กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หน้า 16 จาก 33

หลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริ หำร
จัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
(3) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรเข้ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ำเป็ นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(4) กรรมกำรต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้เสี ยในสัญญำที่บริ ษทั ทำขึ้นไม่ว่ำ
โดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(5) หำกกรรมกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรรำยดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติตำมทีก่ ำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง และประกำศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอำจมีในอนำคต
(6) กรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปดำรงตำแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5
บริ ษทั โดยจะต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่เหมำะสมและสภำพธุรกิจของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ประจำปี ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย
และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปด้วย
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรร่ วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำเพื่อกำรปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดย
กำหนดบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรี ยบเทียบกับผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์
3.7.2 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนคณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรประเมินทั้งแบบคณะและรำยบุคคล
รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจำปี และนำผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบคณะกรรมกำร
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หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ
ทุกคนได้รับการเสริมสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบตั ิ
3.8.1 คณะกรรมกำรได้มีกำรดูแลให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรใหม่ ได้รับกำรแนะนำและมี
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เข้ำใจภำพรวมของธุรกิจของบริ ษทั วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร
3.8.2 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ที่จำเป็ นอย่ำงต่อเนื่องตำม
หลักสูตรที่ทำงสถำบันส่งเสริ มคณะกรรมกำรบริ ษทั (IOD) หรื อหลักสูตรที่สถำบันทำงวิชำกำรอืน่ ๆ ได้จดั ขึ้น
3.8.3 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีกำรรำยงำนผลประกอบกำรของบริ ษทั ให้คณะกรรมกำรทรำบเป็ น
ประจำทุกวันรวมทั้งกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ ยง และสภำพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ที่คณะกรรมกำรควรทรำบไว้ในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุก
เดือน
3.8.4 คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องของ
คณะกรรมกำรในรำยงำนประจำปี
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้ อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
3.9.1 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดรำยละเอียดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั ไว้ดงั นี้
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั จะกำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 ครั้งต่อปี
(2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรื อมีแต่
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
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(3) กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมี
หนึ่งเสี ยงในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ น
เสี ยงชี้ขำด
(4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมปกติให้จดั ขึ้นอย่ำงน้อยไตรมำสละหนึ่งครั้งให้ประธำน
กรรมกำรเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อในกรณีจำเป็ น ถ้ำกรรมกำรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อำจร้องขอให้
ประธำนกรรมกำรเรี ยกประชุมกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรกำหนดวันประชุมภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
กำรร้องขอ
(5) ให้ประธำนกรรมกำร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็ นผูก้ ำหนดวัน เวลำ
และสถำนที่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งสถำนที่ที่ประชุมนั้นอำจกำหนดเป็ นอย่ำงอื่นนอกเหนือไปจำก
ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หำกประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร มิได้กำหนดสถำนที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถำนที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั เป็ น
สถำนที่ประชุม
(6) ในกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ประธำนกรรมกำร หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมำยส่ง
หนังสื อนัดประชุมโดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน หรื อส่งมอบให้แก่กรรมกำรโดยตรง โดยระบุวนั เวลำ สถำนที่
และกิจกำรที่จะประชุมไปยังกรรมกำร ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษำสิ ทธิ
หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้
(7) กรรมกำรแต่ละคนจะต้องเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุม
คณะกรรมกำรทั้งหมดที่จดั ขึ้นในปี นั้น ๆ
3.9.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริ ษทั ที่เหมำะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้ำที่ และส่งเข้ำอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร Ensure Effective CEO and People
Management
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการดาเนินการให้ มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสู งให้ มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้าหมาย
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แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสูง ตำมหน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนี้
(1) พิจำรณำและเสนอแนะโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีควำม
เหมำะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษทั
(2) พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำเป็ นกรรมกำรอิสระให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริ ษทั โดย
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
(3) พิจำรณำกำหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั โดยคำนึงถึงควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรอุทิศ
เวลำให้กบั บริ ษทั
(4) พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำที่ได้กำหนดไว้ เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
(5) จัดทำแผนกำรพัฒนำกำรฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และควำมรู้ที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมกำรได้กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริ หำร
ระดับสูง และบุคลำกรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กรและ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำวซึ่งรวมถึง
(1) กำรพิจำรณำควำมควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำ ตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลกำรดำเนินงำน
ระยะสั้น เช่น โบนัส และผลกำรดำเนินงำนระยะยำว เช่น Employee Stock Ownership Plan
(2) กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่ำตอบแทนสูง
กว่ำหรื อเท่ำกับระดับอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
(3) กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินผลและกำรสื่ อสำรให้เป็ นที่รับทรำบ
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4.2.3 คณะกรรมกำรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำน ตลอดจนอนุมตั ิโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรระดับสูง และติดตำมให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรประเมินผูบ้ ริ หำรระดับสูงให้สอดคล้องกับ
หลักกำรประเมินดังกล่ำว
4.2.4 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำน สำหรับทั้ง
องค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรได้ทำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งอำจอยูใ่ นรู ปแบบของ
ข้อตกลงภำยในกิจกำรครอบครัวไม่ว่ำจะเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงผูถ้ ือหุ้นหรื อนโยบำยของกลุ่ม
บริ ษทั แม่ ซึ่งมีผลต่ออำนำจในกำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำร และดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อตกลง
ต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุมกิจกำร
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีกำรจัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้มีกำรบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของ องค์กร พนักงำนในทุกระดับมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
แรงจูงใจที่เหมำะสม และได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรม เพื่อรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถขององค์กรไว้
4.4.2 คณะกรรมกำรได้ติดตำมให้มีกำรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงำนได้มีกำรออมอย่ำง
เพียงพอสำหรับรองรับกำรเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรจัดกำรเงิน
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หลักปฏิบัติ 5
ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ Nurture Innovation and Responsible
Business
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้าหรื อผู้ที่เกีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมและดูแล
ให้ฝ่ำยจัดกำรนำไปเป็ นส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุ งกำรดำเนินงำน และกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
5.1.2 คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรกำหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในกำรออกแบบ
และพัฒนำและบริ กำร กำรวิจยั กำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน รวมทั้งกำรร่ วมมือกับคู่คำ้
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.2.1 คณะกรรมกำรได้ดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มนั่ ใจว่ำ กิจกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อเป็ นแนวทำงให้ทุกส่ วนในองค์กร
สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก ที่เป็ นไปด้วยควำมยัง่ ยืน ครอบคลุมเรื่ องต่ำง ๆ ทั้งลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน
ผูถ้ ือหุ้น คู่แข่งทำงกำรค้ำ และสังคมส่วนรวม ตำมที่บญั ญัติไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งกำหนดให้มี
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มีควำมโปร่ งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
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หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมจำเป็ นของทรัพยำกรที่ตอ้ งใช้ รวมทั้งตระหนักว่ำกำรใช้ ทรัพยำกร
แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมกำรตระหนักว่ำ รู ปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่ำงกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรที่ต่ำงกันด้วย ดังนั้น ในกำรตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ จึงควรคำนึงถึงผลกระทบ และควำมคุม้ ค่ำที่จะ
เกิดขึ้นต่อทรัพยำกรโดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐำนของกำรมีจริ ยธรรม มีควำมรับผิดชอบ และสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมกำรได้มีกำรติดตำมเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ ในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลักของ
กิจกำร ฝ่ ำยจัดกำรมีกำรทบทวน พัฒนำดูแลกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล โดย
คำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยในและภำยนอกอยูเ่ สมอ
หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการจัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.4.1 บริ ษทั ได้จดั ทำนโยบำยกำรบริ หำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรปฏิบตั ิงำนในองค์กร เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้งมีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ครอบคลุมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล กำหนดกำรเข้ำถึงข้อมูลของ
บุคลำกรแต่ละระดับ
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หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีจ่ ะ
ทาให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
6.1.1 บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีหน้ำที่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง คือ
(1) กำหนดนโยบำย และกรอบแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และนำเสนอนโยบำยกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงควำมเสี่ ยงประเภทต่ำง ๆ ที่จะมีผลกระทบทั้ง
ควำมเสี่ ยงจำกภำยนอกและภำยในองค์กร ได้แก่ ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำร
ปฏิบตั ิกำร (Operational Risk) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิน (Financial Risk) และควำมเสี่ ยงด้ำน
กำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
(2) จัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยสำมำรถประเมินควำม
เสี่ ยง และเสนอแนะมำตรกำรป้องกันและแนวทำงแก้ไขควำมเสี่ ยงแต่ละประเภท
(3) ควบคุม ติดตำม กำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมมำตรกำรที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดกระบวนกำร
จัดกำรอย่ำงเป็ นระบบในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อป้องกันผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ ยง
ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
(4) ทบทวนกรอบแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้มน
ั่ ใจได้ว่ำองค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำง
เหมำะสม และเพียงพอ พร้อมทั้งเสนอแนะกรอบแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบและพิจำรณำใช้เป็ นข้อมูลในกำรกำหนดแนวนโยบำย ในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป
(5) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในกำรพัฒนำ
ปรับปรุ งโครงสร้ำง บทบำท อำนำจหน้ำที่ และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบ
และพิจำรณำต่อไป
(6) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
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หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำร 3 คน ซึ่งทุกคนเป็ นกรรมกำร
อิสระ และมีคณ
ุ สมบัติและหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ดงั นี้
(1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ
(2) สอบทำนให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
(3) สอบทำนให้มีกำรบริ หำรจัดกำรและปฏิบตั ิตำมนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk
Management) ตำมที่กำหนด
(4) สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(5) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(6) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั
(7) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(7.1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(7.2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(7.3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(7.4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(7.5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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(7.6) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน
(7.7) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำม
กฎบัตร (Charter)
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
6.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำร
ควบคุมภำยในและเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั กับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาส
ของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกีย่ วโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบัติ
6.3.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยได้กำหนดไว้ใน
จรรยำบรรณธุรกิจในส่วนของกำรดูแลรักษำข้อมูลของลูกค้ำ ผูเ้ กี่ยวข้อง และข้อมูลลับของบริ ษทั ไว้เป็ นควำมลับ
โดยมิให้มีกำรรั่วไหลไปสู่ภำยนอก ซึ่งรวมถึงกำรกำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมลับ รวมทั้ง
กำหนดสิ ทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละบุคคล
6.3.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรจัดกำรและติดตำมรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมทั้งดูแลให้มีแนวทำงและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมขั้นตอน กำรดำเนินกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญโดยที่ผู ้
มีส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ
6.3.3 คณะกรรมกำรกำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กรรมกำรที่มี
ส่วนได้เสี ยอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น
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หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์ รัปชั่นที่ชัดเจน และ
สื่ อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพือ่ ให้ เกิดการนาไปปฏิบัติได้จริง
แนวปฏิบัติ
6.4.1 บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยห้ำมมิให้กรรมกำร และกรรมกำรชุด
ย่อย ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) เรี ยกร้อง ดำเนินกำร หรื อ ยอมรับกำรทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรื อคนรู้จกั โดยให้ถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
ทำงธุรกิจว่ำ บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการกากับดูแลให้ กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนกำรจัดกำร (บันทึก ติดตำมควำมคืบหน้ำ แก้ไข
ปัญหำ รำยงำน) ข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และดูแลให้มีกำรจัดช่องทำงเพื่อกำรรับข้อร้องเรี ยนที่มีควำม
สะดวกและมีมำกกว่ำหนึ่งช่องทำง รวมทั้งเปิ ดเผยช่องทำงกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนไว้ใน website หรื อรำยงำนประจำปี
โดยมีช่องทำงกำรร้องเรี ยน ได้แก่
(1) ช่องทำง E-Mail ที่ประกำศให้ทรำบทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
winit@microleasingplc.com
(2) ช่องทำงโทรศัพท์มือถือ
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
โทร. 06-3208-8585
(3) ช่องทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยูด่ งั นี้
(ระบุชื่อตำแหน่งที่ตอ้ งกำรให้เป็ นผูร้ ับจดหมำย)
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนำมจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
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6.5.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีมำตรกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมแก่ผแู ้ จ้งเบำะแสที่แจ้งเบำะแสด้วยเจตนำ
สุจริ ตโดยบริ ษทั จะเก็บไว้เป็ นควำมลับ เพื่อมิให้ผแู ้ จ้งเบำะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้รับควำมเดือดร้อนแต่อย่ำงใด
หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล Ensure Disclosure and Financial Integrity
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลมีควำมรู้ ทักษะและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึง
ผูบ้ ริ หำรสู งสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผูจ้ ดั ทำบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
7.1.2 ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณี
ที่เป็ นรำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรพิจำรณำปัจจัยอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
(2) ควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภำยใน รวมทั้งข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่ำนกำรสื่ อสำรในช่องทำงอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4) ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำยของบริ ษทั
7.1.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1
สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริ ษทั จัดทำคำอธิบำยและ
กำรวิเครำะห์ฝ่ำยจัดกำรเพือ่ ประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและ
เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึ้น
นอกจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
7.1.4 ในกรณีที่กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรใดเกี่ยวข้องกับกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะกรรมกำร
รำยนั้นจะดูแลให้กำรเปิ ดเผยในส่วนของตนมีควำมครบถ้วนถูกต้องด้วย
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หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และมี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรร่ วมกันหำทำง แก้ไขโดยเร็วหำกเริ่ ม
มีสัญญำณบ่งชี้ถึงปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
7.2.2 ในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรใด ๆ หรื อกำรเสนอควำมเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมกำร
มัน่ ใจได้ว่ำ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกิจกำร สภำพคล่องทำงกำรเงิน
หรื อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมัน่ ใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึงถึง
สิทธิของผู้มสี ่ วนได้เสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 ในกรณีที่กิจกำรมีแนวโน้มที่จะไม่สำมำรถชำระหนี้หรื อมีปัญหำทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรจะ
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิด และดูแลให้กิจกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง และปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูล
7.3.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กิจกำรกำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินโดยคำนึงถึงควำมเป็ น
ธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งรวมถึงเจ้ำหนี้ ตลอดจนติดตำมกำรแก้ไขปัญหำโดยให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนสถำนะอย่ำง
สม่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบตั ิอย่ำง
เป็ นธรรม และกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบกำร
รำยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศหรื อในระดับสำกล เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี
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7.4.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สำคัญและสะท้อนกำรปฏิบตั ิที่จะนำไปสู่กำร
สร้ำงคุณค่ำแก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่ วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้ าที่
ในการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่ น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยกำรสื่ อสำร (Communication Policy) และนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูล
(Disclosure Policy) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำ กำรสื่ อสำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
เท่ำเทียมกัน ทันเวลำ ใช้ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลทีม่ ีต่อผลต่อรำคำหลักทรัพย์ รวมทั้งมีกำร
สื่ อสำรให้เข้ำใจตรงกันทั้งองค์กรในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว
7.5.2 คณะกรรมกำรกำหนดให้มีผทู ้ ี่รับผิดชอบกำรให้ขอ้ มูลกับบุคคลภำยนอก โดยเป็ นผูท้ ี่มีควำม
เหมำะสมกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ เข้ำใจธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก ค่ำนิยมและสำมำรถ
สื่ อสำรกับตลำดทุนได้เป็ นอย่ำงดี โดยมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยนักลงทุน
สัมพันธ์ รับผิดชอบ
7.5.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรกำหนดทิศทำงและสนับสนุนงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์
เช่น กำรจัดให้มีหลักปฏิบตั ิในกำรให้ขอ้ มูล นโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลทีม่ ีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนด
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้กำรสื่ อสำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการส่ งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
7.6.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว คณะกรรมกำรได้พิจำรณำให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นด้วย
เช่น Website ของบริ ษทั โดยกระทำอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั
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หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น Ensure Engagement and Communication with
Shareholders
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ
8.1.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้เรื่ องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมำยและประเด็นที่อำจมี
ผลกระทบต่อทิศทำงกำรดำเนินงำนของกิจกำรได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรื อกำรอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ โดยเรื่ องสำคัญ
ดังกล่ำวถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
8.1.2 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุ้น เช่น
(1) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผถู ้ ือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอเป็ นวำระกำรประชุม ซึ่งหำกกรณี
คณะกรรมกำรปฏิเสธเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวำระ คณะกรรมกำรจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบ
(2) หลักเกณฑ์กำรให้ผถู ้ ือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ทั้งนี้คณะกรรมกำร
จะดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวให้ผถู ้ ือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
8.1.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อ
กำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น
8.1.4 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ บน website ของบริ ษทั อย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำร
ส่งคำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้บน Website ของบริ ษทั ด้วย
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หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการกากับดูแลให้ การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้วยความเรียบร้ อย โปร่ งใส
มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ ผ้ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 คณะกรรมกำรกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม โดยคำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่ วมประชุม
ของผูถ้ ือหุ้น เช่น ช่วงเวลำกำรประชุมที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอภิปรำย สถำนที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อกำร
เดินทำง เป็ นต้น
8.2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลไม่ให้มีกำรกระทำใด ๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมหรื อสร้ำง
ภำระให้ผถู ้ ือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำหนดให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องนำเอกสำรหรื อหลักฐำนแสดง
ตนเกินกว่ำที่กำหนดไว้ในแนวทำงปฏิบตั ิของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8.2.3 คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีมำใช้กบั กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผูถ้ ือหุ้น กำร
นับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
8.2.4 ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น มีหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั จัดสรรเวลำสำหรับแต่ละวำระกำรประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นแสดงควำมเห็นและตั้งคำถำมต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ได้
8.2.5 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญได้ กรรมกำรในฐำนะผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมและใน
ฐำนะผูถ้ ือหุ้นจะไม่สนับสนุนกำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ นโดยเฉพำะวำระ
สำคัญที่ผถู ้ ือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
8.2.6 กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้องต้องเข้ำร่ วมกำรประชุม เพื่อผูถ้ ือหุ้นสำมำรถซักถำมใน
ประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
8.2.7 ก่อนเริ่ มกำรประชุม ผูถ้ ือหุ้นได้รับทรำบจำนวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง
และของผูถ้ อื หุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสี ยงและกำรนับคะแนนเสี ยง
8.2.8 ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุมจัดให้มีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำร เช่น ผูถ้ ือ
หุ้นใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร
8.2.9 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวำระที่สำคัญ และส่งเสริ มให้มีบุคคลที่
เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในกำรประชุม และเปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวำระให้ที่ประชุมทรำบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
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หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสี ยงภำยใน
วันทำกำรถัดไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริ ษทั
8.3.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กำรจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
8.3.3 คณะกรรมกำรดูแลให้มีรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นได้บนั ทึกข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่เข้ำประชุม และสัดส่วนกรรมกำรที่เข้ำร่ วมกำรประชุม ไม่เข้ำร่ วม
กำรประชุม
(2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติทปี่ ระชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสี ยง) ของแต่ละวำระ
(3) ประเด็นคำถำมและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ ำมและผูต้ อบ
……………………………………………………….
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