นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Policy
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )
(Revised Edition 2017)

ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษทั เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

WAVE Group
www.wave-groups.com

ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2560

สารบัญ
หนา
บทนํา
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
4) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
5) การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
6) การสรรหาและการแตงตัง้ กรรมการและผูบริหารระดับสูง
7) แผนการสืบทอดตําแหนง
8) การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
9) คาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง
10) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
11) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
12) การปฐมนิเทศและพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ งของกรรมการ
13) จรรยาบรรณธุรกิจ
14) การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง

1
2-3
4
5
6
7
7-9
9
9 - 12
12
13
14
14 - 19
19
20 - 21
21
22
22
22 - 23

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
บทนํา
คณะกรรมการบริ ษ ทั เชื่ อมัน่ ว่า การกํากับ ดู แลกิจการที่ ดีซ่ ึ งประกอบไปด้วยการมี คณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล
อํานาจเพื่อให้การบริ หารเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น และ
มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสุ งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายของบริ ษทั ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้พฒั นาและถือปฏิบตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับนี้ มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อช่วยให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม โดยมีนโยบายที่จะทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสมํ่าเสมอ
เพือ่ ปรับปรุ งให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
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หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ซึ่ งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้รับ
สิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ โดยให้สิทธิ ในการซื้ อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็ นอิสระ การได้รับส่ วนแบ่งผลกําไร
จากบริ ษทั การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ ประชุมอย่างเป็ นอิสระ การร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ อง
สําคัญของบริ ษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมตั ิธุรกรรมที่สําคัญ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น ทั้งนี้
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกคนมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยหุ ้นแต่ละหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง และไม่มี
หุ ้นใดมีสิทธิ พิเศษที่เป็ นการจํากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น นอกจากนี้ ยงั ได้ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกเหนื อจากสิ ทธิพ้นื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้ดาํ เนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่อส่ งเสริ ม และอํานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ให้ข อ้ มู ลที่ สําคัญและจําเป็ นสําหรั บ ผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั อย่างชัดเจน และทันต่อ
เหตุการณ์ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล ELCID) หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
2. ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ จาํ เป็ นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ก่อน
การประชุม นอกจากนี้ ยังได้ช้ ีแจงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าประชุม และสิ ทธิ ออกเสี ยงลงมติของผูถ้ ือหุ้นไว้อย่าง
ชัดเจนในเอกสารที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปกับหนังสื อนัดประชุม
3. ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมี สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุ ม การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
รวมถึงส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริ ษทั ได้แจ้งช่วงเวลาในการรับเรื่ องผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุ มแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับ
หนังสื อนัดประชุม นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ ยังสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้อีกด้วย
5. ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุม จะชี้แจงให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบวิธีลงคะแนนเสี ยง และสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น
อย่างชัดเจน และบริ ษ ทั จะเริ่ ม ประชุ ม เมื่ อมี จาํ นวนผูถ้ ื อหุ ้ นหรื อผูร้ ั บ มอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นครบองค์ป ระชุ ม โดย
ดําเนิ นการประชุมเรี ยงลําดับตามวาระที่ ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นแสดงความคิดเห็ น
และซักถามเรื่ องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน
การประชุม ประมาณหนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง
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6. ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น แต่ ล ะปี จะมี ก รรมการที่ ค รบรอบออกตามวาระจํานวนหนึ่ ง ในสามของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้
ชี้แจงให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการมีจาํ นวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึ งมี ไ ด้ในการเลื อกตั้งครั้ งนั้น และ/หรื อ กรณี ที่ มี บุ ค คลได้รับ การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการมี จาํ นวนเกิ นกว่าจํานวน
กรรมการที่ พึงมี ให้ผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่ อ
บุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเป็ นอิสระ
7. ในการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น การใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่ละวาระ บริ ษทั ได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นที่
ไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่ อนํามาประกอบการคํานวณผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ล ะวาระ โดยเมื่ อจบการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
8. ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งคําถามในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่
ผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ในวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัย ข้อซักถาม บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในแต่ละ
สาขาเป็ นผูใ้ ห้คาํ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็น
ที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีลบั ได้หากมีผูถ้ ือหุ ้น
หนึ่งคนร้องขอ และมีผถู ้ ือหุน้ รายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้ลงคะแนนด้วยวิธีลบั
10. ในวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริ ษทั ได้ช้ ี แจงให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของ
ค่ า ตอบแทนที่ ก รรมการแต่ ล ะคนได้รั บ โดยแบ่ ง เป็ นเบี้ ยประชุ ม และค่ า ตอบแทนประจํา ซึ่ งหากมี ก ารเสนอ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11. สําหรับรายงานการประชุมของผูถ้ ือหุ้น เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บรายงาน
การประชุ มที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดมา และมีการนําขึ้นแสดงบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้สอบทานความครบถ้วน ก่อนนําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในครั้งถัดไป
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่ งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาํ หนดได้
อย่างครบถ้วน
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายที่ จะพยายามกําหนดสิ่ งที่ จะช่วยให้เกิ ดความเท่าเทียมกันกับ ผูถ้ ื อหุ ้นทุกราย
ทุกกลุ่ม ทั้งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ เช่น
1. การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่ งจะเป็ นผูพ้ ิจารณาดําเนิ นการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง เช่น
กรณี เป็ นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวมหรื อ
มีผลต่อการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณากําหนด
เป็ นวาระการประชุ ม ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ หากเป็ นข้อ ร้ อ งเรี ย น กรรมการอิ ส ระจะดําเนิ น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งและหาวิธีการแก้ไขที่ เหมาะสม และสามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ งเข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการรักษาสิ ทธิของตนได้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) เช่น การระมัดระวังในการใช้
ข้อมูลภายในใดๆ ซึ่ งอาจมีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษทั หน้าที่การรายงานข้อมูลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เป็ นต้น
3. สําหรั บ การประชุ มผูถ้ ื อหุ้นนั้น บริ ษ ทั ได้จัดทําหนังสื อมอบฉันทะรู ป แบบที่ ผูถ้ ื อหุ้นกําหนดทิ ศทางการ
ลงคะแนนได้ตามแบบที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด และได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น นอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้ให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่ มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับวาระที่อยู่
ในระหว่างการพิ จารณาและยังไม่ ได้มีก ารลงมติ และนับ เป็ นองค์ป ระชุ ม ตั้งแต่วาระที่ ได้เข้าประชุ มและออกเสี ยง
เป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ แนวคิดในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ด้วยความโปร่ งใส คํานึ งถึงความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้องทุ กฝ่ ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ กับดู แลให้มีระบบการ
บริ หารจัดการที่ เชื่ อมัน่ ได้ว่า บริ ษ ทั ได้ป ฏิ บ ัติต่อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยต่ างๆ ตามสิ ท ธิ ที่ ได้ก าํ หนดไว้ในกฎหมาย และได้
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจด้วย ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1) การปฏิ บ ัติต่อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยฝ่ ายต่ างๆ อาทิ ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค พนักงาน คู่ คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม
2) การไม่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชน
3) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) การรักษาข้อมูลความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน
6) จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปํ ญญา
7) การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่
8) การจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกข้อมูล และการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริ ษทั
โดยประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ในการแจ้งข้อมูลต่างๆ หรื อร้องเรี ยน
การกระทําผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อระบบการควบคุม
ภายใน ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ผ่านช่องทาง ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-mail : audit@wave-groups.com
จดหมายธรรมดา
ส่ งถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15
เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรวบรวมเรื่ องร้องเรี ยนทั้งหมดแล้วสรุ ปประเด็น
นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ทํา การสอบสวนก่ อ นที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ และจะ
เก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการแจ้งการกระทําผิดและให้ความคุม้ ครอง
ผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ทําเป็ นเอกสารแยกต่างหาก
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษ ทั ให้ ความสําคัญกับ เรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ มีผ ลกระทบต่ อการ
ตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย จึ งมี ความจําเป็ นที่ ต้องมี การควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ได้มอบหมายให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) หรื อ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูด้ าํ เนินการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนั้นยังได้จดั ตั้งหน่วยงานสื่ อสารองค์กรและนักลงทุน
สัมพันธ์ทาํ หน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยหากผูถ้ ือหุ ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานสื่ อสารองค์กรและ
นัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ บมจ.เวฟ เอ็น เตอร์ เทนเมนท์ เลขที่ 3199 อาคารมาลี น นท์ท าวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพ 10110 หรื อโทรศัพท์ 02-665-6705 หรื อที่ e-mail address:ir@wave-groups.com หรื อที่
web-site : www.wave-groups.com ซึ่ งบริ ษทั มีแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจํา ปี (แบบ 56-2) และข้อ มู ล อื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามที่กาํ หนดโดยกฎหมาย
หรื อข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายของบริ ษทั โดย
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนิ นงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริ หาร
ความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามนโยบาย หรื อกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี จ ํา นวนกรรมการที่ เหมาะสมกับ ขนาดของกิ จ การของบริ ษ ัท ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คนตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้ ง หมดต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก ร และกรรมการที่ ไ ม่ เป็ นผู ้บ ริ ห ารอย่ า งน้ อ ยหนึ่ งคนเป็ นผู ้มี
ประสบการณ์ดา้ นธุรกิจของบริ ษทั
2) คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งคณะ และมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3) คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หาร (Non-Executive Director) เพื่ อปฏิ บ ัติ
หน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารกับกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หาร (Executive Director) และใน
จํานวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติข้นั ตํ่า ดังนี้
1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริ ษทั
2) มีความรู ้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และมีประวัติการทํางานที่ดี
3) มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
4) เป็ นผูม้ ีความสนใจในกิจการของบริ ษทั และสามารถอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั ได้อย่างเพียงพอ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท และที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นตามขั้น ตอนต่อไป อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ทั มี หลัก เกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ัทย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที่ ได้รั บ การแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ัท ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อ ไม่ เป็ นหุ ้ น ส่ ว นที่ มี นัยในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้าง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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กรรมการอิ ส ระ ที่ มีคุณ สมบัติ ตามข้อ 1 ถึ งข้อ 9 อาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ต ัดสิ นใจในการ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ
เป็ นบุ คคลที่ มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ท างธุ รกิ จ หรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ เกิ นมูลค่ าที่ ก าํ หนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6
คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ ส ระ และบริ ษ ัทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้
• ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
• เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว เป็ นกรรมการอิสระ
• ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอ ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

3. วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั กล่าวคือ ในการ
ประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ้ น ประจําปี กรรมการบริ ษ ัท ต้องออกจากตําแหน่ ง ตามวาระเป็ นจํา นวน 1 ใน 3 ของจํา นวน
กรรมการบริ ษทั ทั้งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที่ออกแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่ งกรรมการที่ จะต้องออกจากตําแหน่ งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังกําหนดเป็ นนโยบายว่า กรรมการอิ สระอาจขาดความเป็ นอิ สระเมื่ อได้
ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลา 9 ปี หรื อ 3 วาระติดต่อกัน
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
1) การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริ ษทั มีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นบุคคลเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการ
ถ่วงดุลอํานาจ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเหมาะสม มี การแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารที่ชดั เจน ตลอดจนการอนุมตั ิและการ
ดําเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการที่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั้งกรรมการทุกคนมีความเป็ นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบใน
การปฏิ บ ัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และมติ ข องที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ประชุม
บริ หาร

2) ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิผล
2. ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จาํ เป็ นอย่างทันเวลา เพื่อพิจารณาหารื อในแต่ละวาระ
3. สนับ สนุ น ให้ ก รรมการได้อภิ ป ราย ตั้งคําถามและแสดงความเห็ น ในประเด็ น ต่ างๆ ระหว่างการ
4. ส่ งเสริ มให้เกิ ดความสั มพันธ์ที่ สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริ ษ ทั กับ ฝ่ าย
5. ดูแลให้บริ ษทั มีการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ อย่างมีประสิ ทธิผล

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ตามหลักของกฎหมายได้กาํ หนดให้กรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ตดั สิ นใจและดู แลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผถู ้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสาํ คัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น (Duty
of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
ปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริ ษทั นั้นให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองของบริ ษทั
3. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุท ธ์ และนโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่อประโยชน์สู งสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็ นประจําทุกๆ ปี
4. พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริ ษทั ให้แข่งขันได้ท้งั ในระดับประเทศและในระดับสากล
5. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการนํานโยบายและกลยุทธ์ที่ได้กาํ หนดไว้ไปปฏิบตั ิตามเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
6. กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงรวมทั้งการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
บริ ษทั เพื่อให้เป็ นมาตรฐานที่ยอมรับ
7. ไม่ดาํ เนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
8. จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
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9. ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของ
ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและการใช้อาํ นาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้ องกัน
การกระทําผิดกฎหมายด้วย
10. ดู แลผลประโยชน์ ท้ งั ของผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ และผูถ้ ื อหุ้น ส่ วนน้อยตามสิ ท ธิ อย่างเป็ นธรรม มี ค วาม
โปร่ งใสในการดําเนินงาน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้
11. เข้าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั และการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น เว้น แต่ ในกรณี ที่ มี เหตุ สุ ดวิสั ย โดย
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรื อเลขานุ การคณะกรรมการทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุม
โดยในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท อาจขอคํา ปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอก หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย
และจะต้อ งบริ ห ารบริ ษ ัท ตามนโยบาย กลยุท ธ์ แผนงาน หรื อ งบประมาณที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติจากคณะกรรมการอย่า ง
เคร่ งครัด ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยฝ่ ายต่างๆ อย่างดี
ที่ สุด รวมทั้งการคํานึ งถึ งความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อองค์กร อํานาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หารให้รวมถึ ง
กิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินกิจการและบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
3. ดําเนิ นการให้มีการจัดทํา และส่ งมอบนโยบายและกลยุทธ์ทางธุ รกิจของบริ ษทั รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่ อขออนุ มตั ิ และมี หน้าที่ รายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิดงั กล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ
5. การใช้อาํ นาจของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่สามารถกระทําได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารอาจมี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ ต่อการใช้อาํ นาจนั้นๆ
บริ ษทั ได้จดั ทําระเบียบอํานาจอนุ มตั ิและดําเนิ นการ เพื่อเป็ นการกระจายอํานาจ หน้าที่ ในการตัดสิ นใจ
และการสั่งการตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเอกสารการจ่ายเงินทุกรายการที่ จ่ายเป็ นเช็ค (จํานวนเงินตั้งแต่
3,000 บาท ขึ้นไป) จะมีการอนุมตั ิโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ตามที่กฎหมายกําหนด 1 คน โดยทําหน้าที่ ดังนี้
1. เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบริ ษทั ในการประสานงานเพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษ ัท และการจัด การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละสอดคล้อ งกับ
กฎระเบี ยบ ข้อบังคับของบริ ษทั แนวปฏิ บตั ิที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นต้น
2. ดูแลเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับ
ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในส่ วนที่จะต้องปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ของบริ ษทั กฎและระเบี ยบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
รวมทั้งข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
4. จัดทําและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ
หนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานประจําปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั และรายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงาน
โดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
5. ดู แ ลกิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ก รรมการสามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณธุ รกิจ แนวทาง
กํากับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
6. ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
5. การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
1) นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก ํา หนดให้ ก รรมการแต่ ล ะคนสามารถดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท
จดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริ ษทั แล้วไม่เกินจํานวน 5 บริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและสามารถ
อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่
2) นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
ได้ โดยเมื่อรวมบริ ษทั แล้ว ไม่เกินจํานวน 5 บริ ษทั (ไม่รวมบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ) ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมแก่บริ ษทั และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
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6. การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
1) การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดหลักเกณฑ์และ
นโยบายในการสรรหากรรมการของบริ ษ ทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งกําหนดคุ ณ สมบัติข องกรรมการที่
ต้อ งการสรรหาใหม่ โดยการจัด ทํา Board Skill Matrix เพื่ อ กําหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการที่ ต้อ งการสรรหาให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็ นต้น
มีประวัติการทํางานที่ ดี และมี ภาวะผูน้ ํา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อ
องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั โดยมีกระบวนการที่
โปร่ งใส สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และเมื่ อกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ การเลือกกรรมการบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ จะพึ งมี ห รื อจะพึ ง เลื อกตั้ง ในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได้รับ การเลื อกตั้ง ในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคก่อน จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
2) การสรรหาและการแต่ งตั้งผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการของบริ ษทั โดยระเบียบดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาและ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
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7. แผนการสื บทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น ความสํ าคัญ และสนับ สนุ นให้มี ก ารพัฒ นาแผนการสื บ ทอดตําแหน่ งประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในยุทธศาสตร์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั
โดยเป็ นการวางแผนหรื อ การเตรี ย มบุ ค คลากรที่ มี ศ ัก ยภาพสู ง เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มเมื่ อ เกิ ด กรณี ที่ ผูบ้ ริ ห ารดัง กล่ า ว
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อตําแหน่งที่วา่ งลง ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานของบริ ษทั มีความคล่องตัวและต่อเนื่ อง
8. การแต่ งตั้งคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เพื่ อช่ วยพิจารณากลัน่ กรองการดําเนิ นงานที่
สําคัญอย่างรอบคอบและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ล ะชุ ด จะมี ก ารประชุ มและรายงานผลการ
ปฏิ บตั ิ งานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิจารณา หรื อรับ ทราบ หรื ออนุ มตั ิ แล้วแต่กรณี อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึ งการ
รายงานการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับ ทราบในรายงานประจําปี ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้การ
ดํา เนิ น งานโดยรวมของบริ ษ ัท บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละสอดคล้อ งกับ หลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี
คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542
(และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดําเนิ นงานให้
ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแล รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยง ที่
รัดกุม เพี ยงพอและเหมาะสม ทันสมัย และมี ป ระสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บ ัติหน้าที่ และแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิ สระ โดยมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
หน่ วยปฏิ บตั ิ รวมทั้งมี การปรึ กษาหารื อกับผูส้ อบบัญชี ที่ ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชี ในกรณี ที่
จําเป็ น
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มี ขอบเขต หน้าที่ ความรั บผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บ ริ ษ ทั มี งบการเงิ นและรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องอย่างถู กต้อง และเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
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2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อย มี ระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เพี ย งพอและเหมาะสม พิ จารณาวุฒิ การศึ ก ษา ประสบการณ์ การอบรมของหั วหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพี ยงพอกับ การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดังกล่าว พิจารณาความเป็ นอิส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความ
เห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ งตั้ง โยกย้าย หรื อเลิ ก จ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี
5. พิ จารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษ ทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง
และระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
6.7 ความเห็ น หรื อข้อสั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ ต าม
กฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอื่ น ที่ เห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. จัด ให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ยปี ละ 4 ครั้ ง รายงานภารกิ จ ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และมีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และ
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริ งจากผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควร
สงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทําความผิดตามที่กาํ หนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์ เช่ น เรื่ องทุจริ ต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องดําเนิ น การตรวจสอบในเรื่ องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ องต้นให้แก่ สํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผูส้ อบบัญชี ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
9. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริ ตหรื อมีส่ิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรค
หนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่า มี ร ายการหรื อ การกระทํา ตามวรรคหนึ่ งต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายและจริ ยธรรมกําหนดไว้
11. ปฏิ บ ัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษ ทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยมีจาํ นวนอย่างน้อย 3
ท่ าน ซึ่ งจะทําหน้าที่ ห ลักในการพิ จารณาสรรหาผูท้ ี่ ส มควรได้รับ แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ทั ทดแทนกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระ หรื อกรณี อื่น พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและฝ่ ายบริ หาร อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอน รวมทั้งพิจารณากลัน่ กรอง การบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัล
ประจําปี ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอนต่อไป
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน มี ข อบเขต หน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. ทําหน้าที่ ค ัดเลื อกบุ ค คลที่ ส มควรได้รับ การเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการใหม่ หรื อสรรหาประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอน
2. พิ จารณาแนวทางวิ ธี ก ารและหลัก เกณฑ์ ก ารกํา หนดค่ าตอบแทนให้ แก่ ก รรมการ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และฝ่ ายบริ หาร อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอน
3. พิ จ ารณากลั่น กรอง การบรรจุ แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน การกํา หนดงบประมาณการขึ้ นค่ า จ้ า ง การ
เปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจําปี ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอน
4. จัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยงจากไม่
ปฏิบตั ิตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ ยงอื่นๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
2. กําหนดกรอบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework)
3. กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยง
4. ติดตามการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในองค์กร
5. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
6. รับทราบผลหรื อความคืบหน้าของการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่
งานต่างๆ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงโดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษ ทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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4) คณะกรรมการการลงทุน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุ น มี ข อบเขต หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท
ดังต่อไปนี้
1. กําหนดนโยบายการลงทุนขององค์กร (Overall Investment Policies) เพื่อเสนอขอความเห็ นชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
2. กําหนดกรอบการลงทุนขององค์กร (Enterprise Investment Framework)
3. พิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนรวม หุ ้นกู้ ตราสารทางการเงินที่ มี Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป
และการลงทุนในหุน้ ทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
4. กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการลงทุน
5. ติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการลงทุนของหน่วยงานภายในองค์กร
6. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับการลงทุน
7. รายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อส่ งเสริ มให้การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตาม
หลัก การกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดีอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส รวมทั้งเพื่ อสร้ างความมั่น ใจและความน่ าเชื่ อถื อให้ แก่
ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้

1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุ รกิจ (Code of
Conduct) และแนวปฏิ บตั ิ ด้านการกํากับดูแลสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และให้มีการถือปฏิบตั ิในทุกระดับ
2. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ
การกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
3. ส่ งเสริ มและกํากับดูแลให้การดําเนินกิจการของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลสังคม
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
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4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ และแนวปฏิบตั ิ
ด้านการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี จรรยาบรรณธุ รกิจและแนวปฏิบตั ิ ดา้ นการกํากับดู แลสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั เป็ นปั จจุบนั
สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ที่ได้กาํ หนดขึ้น และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ หรื อพิจารณาอนุมตั ิ
6. จัด ทํา รายงานของคณะกรรมการกํากับ ดู แลกิ จการโดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษ ัท ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9. ค่ าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่ อย และผู้บริหารระดับสู ง
1) ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดําเนิ นการเกี่ ยวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุ ปได้ดงั นี้
1. กํา หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการกํา หนดค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี
โดยได้กลัน่ กรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุ รกิจที่
คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึ งถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ดว้ ย
2. นําเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุ ด ย่อยในแต่ ล ะตําแหน่ ง ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ น และ/หรื อมิ ใช่ ตัวเงิน ในแต่ ล ะปี ต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อ
พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
2) ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู ง
ค่ าตอบแทนผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เป็ นไปตามหลัก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท กําหนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองและนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
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10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่สําคัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอเพื่อรับทราบ
และร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ดังนี้
1) จํานวนครั้งและกําหนดการประชุม
โดยในแต่ละปี มีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (ปี ละ 4 ครั้ง) แต่ละครั้งจะมีการกําหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
นอกจากนี้ การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ได้ถูกกําหนดเป็ นวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน
เวลา ที่เหมาะสมล่วงหน้าในการประชุมครั้งสุ ดท้ายของแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่ วมประชุมได้
ตั้งแต่ตน้ ปี
2) องค์ประชุมและการประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อมีการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่
ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้เปิ ดโอกาสให้ก รรมการแสดงความคิ ดเห็ น ได้อย่างอิ ส ระ ทั้งนี้ ในการลงมติ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
จะไม่เข้าร่ วมประชุม และ/หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานในที่ประชุม
จะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด ซึ่ งโดยปกติ ก ารประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้ง จะใช้เวลา
ประชุม 2 - 3 ชัว่ โมงโดยประมาณ ซึ่ งค่อนข้างเพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน
ทั้งนี้ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั สามารถขอข้อมู ลเพิ่มเติม ได้จากประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร หรื อเลขานุ ก าร
บริ ษทั ได้โดยตรง นอกจากนี้ คณะกรรมการสามารถเชิ ญผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่ องต่างๆ เข้ามาสอบถาม
หรื อชี้แจงรายละเอียดในระหว่างการประชุมได้
3) วาระการประชุม
ประธานกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่ องเข้าวาระการประชุ ม โดยที่ ก รรมการแต่ล ะท่ านสามารถเสนอเรื่ องต่ างๆ เพื่ อเข้ารับ การพิจารณาเป็ นวาระการ
ประชุมได้
4) การจัดส่ งเอกสารการประชุม
ในการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ
เพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
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5) การรายงานการประชุม
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุม และจัดส่ ง
ให้ประธานกรรมการบริ ษทั ลงลายมือชื่ อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของ
การประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ
ถูกต้องได้
สําหรั บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสาร
พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่ งจัดเป็ นเอกสารที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดเป็ นความลับ
ของบริ ษทั โดยจัดเก็บอยู่ที่ฝ่าย Corporate Finance ซึ่ งสํานักงานเลขานุ การบริ ษทั สังกัดอยู่ เพื่อสะดวกในการสื บค้น
อ้างอิง
6) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจําเป็ น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมด้วย
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ทั มี น โยบายกําหนดให้ ก รรมการมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานของตนเองเป็ น
รายบุ ค คลและทั้ง คณะกรรมการเป็ นประจําทุ ก ปี เพื่ อ ใช้เป็ นกรอบในการตรวสอบการปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษ ัท และการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัท ในระหว่ า งปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ สามารถนํา มาแก้ไ ขและเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายกําหนดให้กรรมการชุ ดย่อยมี การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของแต่ละ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ในระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อสามารถนํามาแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิ นผล
การปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนําเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและพิจารณา
อนุมตั ิ
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12. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้ อย่ างต่ อเนื่องของกรรมการ
1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอ้ งเข้าร่ วมการปฐมนิ เทศของบริ ษทั เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สําคัญ
และจําเป็ นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบตั ิหน้าที่
2) กรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ได้สนับสนุนการเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรตาม
ข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD) เช่ น หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสู ตร Directors Certification
Program (DCP) หลัก สู ตร Audit Committee Program (ACP) เป็ นต้น ซึ่ ง กรรมการส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท ได้ผ่านการ
อบรมหลัก สู ต รดัง กล่ า วมาแล้ว นอกจากนี้ ยัง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ กอบรมให้ ค วามรู ้ แก่ กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทางเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูช้ ่วยแจ้งหลักสู ตรการ
อบรมที่น่าสนใจให้กบั ทุกท่านทราบ โดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทําหน้าที่และกํากับ
ดูแลกิ จการของบริ ษ ทั อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ องของกรรมการประกอบด้วยหลาย
รู ปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยีย่ มชมธุรกิจต่างๆ ของบริ ษทั เป็ นต้น
13. จรรยาบรรณธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ กคน ต้องดํารงตนและปฏิ บ ัติตามจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษ ทั อย่าง
เคร่ งครัด โดยมีรายละเอียดตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ทําเป็ นเอกสารแยกต่างหาก
14. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
1) การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ให้ ความสําคัญ ต่ อระบบการควบคุ ม ภายใน จึ งได้จดั ให้ มี ระบบการควบคุ ม
ภายในที่ ครอบคลุม ทั้งในด้านการเงิ น การบริ หาร การดําเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อกําหนด ข้อบังคับ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ มีก ารกําหนดภาระหน้าที่ ระเบี ยบอํานาจอนุ ม ัติและ
ดําเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หาร ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั
ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมิ นผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงาน
ที่รับผิดชอบ และได้กาํ หนดให้มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละครั้ง
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2) การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ทั จัดให้มี สํานัก ตรวจสอบภายในที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาเกี่ ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกํากับ ดู แลกิ จการ และให้
ข้อ เสนอแนะอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท สามารถติ ด ตามการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและมัน่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ดาํ เนินการ
อย่างมีประสิ ทธิภาพตามแนวทางที่กาํ หนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริ หารได้กาํ หนดไว้ รวมทั้ง
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ดังนั้น เพื่อให้สํานักตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่ คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดให้สํานักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนิ นการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนําเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารอย่างทันเวลาและสมํ่าเสมอ
3) การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง โดยพิจารณาถึงความเสี่ ยงทุก
ประเภทที่ อาจเกิ ดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กรที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั
เพื่ อให้ คงเหลื อความเสี่ ยงในระดับ ที่ ย อมรั บ ได้และเหมาะสมกับ สภาวะแวดล้อมต่างๆ ของแต่ ล ะหน่ วยงาน โดย
กําหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และ การดําเนินงานของ
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในกระบวนการดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงเสนอ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานความเสี่ ยงที่ สําคัญ ที่อาจมี ผลกระทบต่อแผนธุ รกิ จและ
กลยุท ธ์ ข องบริ ษ ทั แผนการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงดัง กล่าวต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง มี ก ารทบทวน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการเผยแพร่ นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั และติดประกาศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้ง
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ครั้งล่ าสุ ด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
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