นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) เชื่อมันและตระหนั
่
กถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี จึงได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ขึ้น เพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละนามาปรับใช้ควบคู่ก บั การดาเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะ
เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กบั กิจการอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ให้เกิดผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเป็ นรูปธรรมและก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการกากับดู แลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั สิ าหรับ
บุคลากรของบริษทั อันได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดมัน่ และให้ความสาคัญต่อ หลักการสาคัญในการกากับดู แลกิจการที่ดีของ
บริษทั คือ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั โดยจะยึดถือและปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั
3. คณะกรรมการบริษทั จะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่องจริยธรรมและเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
และกากับดูแลเรื่องรายการระหว่างกัน และการทารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ดูในภาคผนวก)
4. คณะกรรมการบริ ษ ัท จะปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ด ว้ ยความทุ่ ม เทและรับ ผิด ชอบ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ และ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้า ที่
ของประธานกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารสูงสุดออกจากกันอย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มรี ะบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งบริหารที่สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
และมีกระบวนการสรรหาทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรม
6. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาคัญ ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สาคัญ ของบริษทั โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสีย่ ง และวางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม รวมทัง้ ดาเนินการเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการ
สอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
7. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่ วยพิจารณากลันกรองงานที
่
่มคี วามสาคัญอย่าง
รอบคอบ
8. คณะกรรมการบริษ ัท จัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลงานประจ าปี ข องทัง้ คณะ เพื่ อ ใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่
ของคณะกรรมการบริษทั ให้การทางานเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น
9. คณะกรรมการบริษ ทั จัด ให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษ ัท ทัง้ ในเรื่องทางการเงิน และที่ไม่ใช่ เรื่อ งทางการเงิน อย่ างเพีย งพอ
เชื่อ ถือ ได้ และทัน เวลา เพื่อ ให้ผู ถ้ ือหุน้ และผู ม้ ีส่ว นได้เสีย ของบริษ ทั ได้รบั สารสนเทศอย่ างเท่ าเทีย มกัน รวมทัง้ จัด ให้มีฝ่ายประชา สัม พัน ธ์
และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ รับผิดชอบการให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน และประชาชนทัวไป
่
10. คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มนี โยบายและระบบทีส่ นับสนุนเพือ่ เอื้อต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
11. คณะกรรมการบริษ ทั จะด าเนิ น การให้ผู ถ้ ือ หุ น้ บริษ ทั ได้ร บั การปฏิบ ตั ิอ ย่ างเท่ าเทีย มกัน มีสิท ธิในการเข้าถึงข้อ มู ล สารสนเทศ
และมีช่องทางทีเ่ หมาะสมในการสือ่ สารกับบริษทั อาทิ การเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือทางเว็บไซต์ของ
บริษทั เป็ นต้น
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มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษทั
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดู แลกิจการที่ดี บริษทั จึงได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการบริษทั ผู บ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นค่ านิยมร่ วมของบริษทั ควบคู่ ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั เพื่ อให้การบริหารและการปฏิบตั งิ าน
มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็ นธรรม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ยึดมันในคุ
่ ณธรรมและจริยธรรม
2. มีจติ สานึกทีด่ ี ซือ่ สัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
5. ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

หลักปฏิบตั ิและกลไกเกี่ยวกับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจของบริษทั
บุคลากรของบริษทั ต้องศึกษาหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
โดยละเอียดถีถ่ ว้ น และปฏิบตั ติ ามโดยถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั งิ าน ผูฝ้ ่ าฝื นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม อาจถึงขัน้
ลงโทษไล่ออก และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีทก่ี ารกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
ทัง้ นี้ ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ทุกฝ่ ายงานมีหน้าที่รบั ผิดชอบกากับดู แล และสนับสนุ นส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบตั ิต าม
คู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างทัวถึ
่ ง
ในกรณี ทม่ี กี ารฝ่ าฝื นหรือละเว้นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดู แลกิจการที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ให้วนิ ิจฉัยตามลักษณะของการฝ่ าฝื น การจงใจหรือเจตนา การหลีกเลีย่ งจริยธรรม หรือความสาคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ
และระดับตาแหน่ งหน้าทีข่ องผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อม ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่ าฝื น หรือเหตุอ่นื อันควรจะ
นามาประกอบการพิจารณา
บุคลากรของบริษทั พึงระลึกเสมอว่า เราไม่ อาจกาหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ ทงั้ หมดไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในจรรยาบรรณธุ รกิจของบริษทั หากบุคลากรของบริษทั ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือการปฏิบตั ิงานที่มไิ ด้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษทั ให้ตงั้ คาถามเกี่ยวกับการกระทานัน้ กับตนเอง ดังต่อไปนี้
• การกระทานัน้ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
• การกระทานัน้ ขัดต่อนโยบายของบริษทั หรือไม่
หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ
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• การกระทานัน้ ขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของบริษทั หรือไม่
หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ
• การกระทานัน้ ส่งผลเสียต่อผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั หรือไม่
หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
• การกระทานัน้ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษทั หรือไม่
หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
• การกระทานัน้ จะก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ดใี นอนาคตหรือไม่
หากก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ดี ให้ยุติ
กรณีไม่แน่ ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนัน้ ถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผูร้ ่วมงาน ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ หรือ
กรรมการ ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาในขัน้ ต้นแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือสอบถามได้ทผ่ี ูบ้ ริหารระดับสูงและเลขานุการบริษทั

การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั
ความหมาย
การกากับดู แลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริห ารจัดการภายในบริษ ทั เพื่อเชื่อมโยงความสัม พันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูถ้ อื หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญในการสร้างประโยชน์ทเ่ี หมาะสมแก่ผูถ้ อื หุน้ โดยคานึง ถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย
โดยรวม
การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อนหลักการสาคัญต่อไปนี้
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Responsibilities of the Board)
ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เป็ นสากล ซึ่งจะช่ว ยให้บริษทั มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ป้ องกัน และ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึ้น
2. สร้างความเชื่อมันแก่
่ ผูล้ งทุนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศโดยสนับสนุ นให้มกี ารสือ่ สารระหว่างบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสีย และมีส่วน
ในการเพิม่ มูลค่าทีย่ งยื
ั ่ นให้กบั บริษทั
3. เป็ นเครื่องมือในการวัดผลการดาเนินงานของบริษทั และตรวจสอบการทางานต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น
4. สร้างกรอบความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ทั และผู บ้ ริห ารต่ อ ผู ม้ ีส่วนได้เสีย ทุก กลุ่ม รวมทัง้ เป็ น การสร้างพัน ธะผู กพัน
เพือ่ ให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจภายในขอบเขตทีก่ าหนด
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แนวปฎิบตั ทิ ่ดี ีตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
ผู ถ้ ือ หุ น้ ย่ อ มมี สิท ธิ ใ นฐานะเจ้า ของบริ ษ ัท มี สิท ธิ เข้า ร่ ว มประชุ ม ผู ถ้ ือ หุ น้ เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น การของบริ ษ ัท ผ่ า น
คณะกรรมการบริษทั ทีผ่ ูถ้ อื หุน้ เลือกเข้ามาทาหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงเป็ นเวทีสาคัญ
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตดั สินใจดาเนินการหรือไม่ดาเนินการ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ จึงมีสทิ ธิโดยชอบทีจ่ ะ เข้าร่วม
ประชุม มีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ
1.1 บริษทั ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั เช่ น ผู ถ้ อื หุน้ ต้องได้รบั ข้อมูล
ขัน้ ตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผูถ้ ือหุน้ ต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณา
ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้รบั ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันสาหรับวาระปกติ และอย่างน้อย 14 วันสาหรับวาระพิเศษตาม
ข้อบังคับของบริษทั บริษทั ต้องมีช่องทางทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 คณะกรรมการบริษทั ต้องอานวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สถานทีจ่ ดั การประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผูถ้ อื หุน้
อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง
1.3 บริษทั ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่มลี กั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วม
ประชุม ผู ถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิท ธิซกั ถามข้อสงสัย เสนอความคิด เห็น ต่ อที่ประชุม และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
ประธานทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มกี ารแสดงความเห็นและซักถามในทีป่ ระชุม
1.4 ผู ถ้ อื หุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสาหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติตอ้ งเลือกใช้วธิ ีการและอุปกรณ์ออกเสียง
ทีโ่ ปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
1.5 ประธานกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ และเลขานุการบริษทั ควรเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ หากไม่
ติดภารกิจที่สาคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารระดับสู งควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบข้อ
ซักถามเช่นกัน
1.6 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็ นประจาทุกปี ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตวั เงิน เช่ น
ค่าตอบแทนประจา เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อน่ื ๆ
2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความพิการ และจะอานวยความสะดวกตามเหมาะสมเพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.1 ผู ถ้ ือหุน้ ทุกรายย่ อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลหรือเอกสารเป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสาหรับผู ถ้ ือหุน้ ชาวต่ างชาติ โดยเอกสาร
ทีส่ ่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติตอ้ งแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ย่อมมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื มาประชุม และลงมติแทนผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง
มาประชุม และลงมติแ ทนก็ ได้ โดยผู ถ้ ือ หุ น้ มีสิท ธิ ได้ร บั ประวัติแ ละข้อ มู ล การท างานของกรรมการอิส ระท่ านนั้น อย่ างครบถ้ว นเหมาะสม
ในการพิจารณา
2.3 คณะกรรมการบริษทั ต้องสนับ สนุ นให้ผูถ้ ือหุน้ ข้างน้อยใช้สิทธิของตนเองเสนอวาระการประชุม เพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ ทัง้ นี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต้องเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับของบริษทั
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3. บทบาทต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Role of Stakeholders)
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย ตัง้ แต่ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง
ไปจนถึงชุมชน โดยแต่ละฝ่ ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกัน ดังนัน้ การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียในแต่ละกลุม่ จึงต้องกาหนด
เป็ นนโยบายทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม
3.1 บริษทั ต้องจัดให้มชี ่องทางในการสือ่ สารกับผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุม่ อย่างพอเพียง
3.2 บริษทั มุ่งมันในการพั
่
ฒนาสินค้าและบริการให้ดยี ง่ิ ขึ้น และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอาเปรียบลูกค้า นอกจากนี้บริษทั จะดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและไม่เอาเปรียบคู่คา้ โดยถือเอาประโยชน์ของบริษทั
เป็ นทีต่ งั้
3.3 บริษทั ต้องคานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานของบริษทั ไม่เอาเปรียบในการทาสัญญาจ้างงาน มีการกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับศักยภาพเพื่อกระตุน้ ให้พนักงานของบริษทั มีแรงจูงใจในการทางาน มีการฝึ กอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
มีสง่ิ แวดล้อมในการทางานทีด่ ี มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินยั ในการทางาน ได้รบั การเอาใจใส่ดูแลอย่างทัวถึ
่ ง มีแผนชดเชยที่ ดี
หากมีเหตุให้พนักงานของบริษทั ต้องยุตกิ ารทางานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
3.4 บริษทั ต้องมีหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่ วยเหลือ สนับสนุ น และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม
มีแ ผนการในการรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อ มที่อ าจเกิด จากธุ รกิ จของ บริษ ทั และ
มีการวางแผนแก้ไขอย่างยังยื
่ น
3.5 คณะกรรมการควรจัด ให้มี ช่ อ งทางที่ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม สามารถติ ด ต่ อ /ร้อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการได้โ ดยตรง
ในเรื่องทีอ่ าจมีปญั หา พร้อมระบุรายละเอียดช่องทางในการติดต่อไว้อย่างชัดเจน
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษ ทั ต้อ งเปิ ด เผยข้อมูลที่สาคัญ อย่ างครบถ้วน ถูก ต้อง แม่ น ยา และไม่ บิด เบือ นข้อเท็จจริง เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสีย ใช้ป ระกอบ
การตัดสินใจ การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นดัชนีช้ วี ดั ความโปร่งใสในการดาเนินงานประการหนึ่งซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญในการสร้างความเชื่อมัน่ แก่น ั กลงทุน
ถึงความซือ่ สัตย์สุจริตในการดาเนินงาน และเป็ นกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงาน
4.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ ทางการเงินอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามทีก่ าหนดโดยกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษ ทั และหน่ วยงานของรัฐ ที่เกี่ ย วข้อ ง บริษ ทั ควรจัด ท าและปรับ ปรุง ข้อ มูล บนเว็บ ไซต์อ ย่ างสม า่ เสมอ ให้มีค วามครบถ้วน รวดเร็ ว
ทันสถานการณ์เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูถ้ อื หุน้ สามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม และติดต่อกับฝ่ ายงานทีร่ บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4.2 จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดาเนินงาน และผลงานของบริษทั อย่างสมา่ เสมอ และมีประสิทธิภาพ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ ผู ถ้ ือหุ น้ นัก ลงทุน พนัก งาน ผู ท้ ่ีเกี่ย วข้อ ง และสาธารณชน ขจัด ความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้ มีฝ่ายนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ท าหน้าที่ป ระสานงาน
กับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในการให้ขอ้ มูลการดาเนินงานและการลงทุนของบริษทั ด้วยช่องทางการติดต่อ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้งา่ ย
4.3 คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารทางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี พร้อมทัง้ รายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
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4.4 ในรายงานประจาปี บริษทั ต้องจัดทารายงานผลประกอบการของบริษทั รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่ กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงาน
การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบจานวนครัง้
ของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
4.5 คณะกรรมการบริษทั ต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกาหนดให้รายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยผูม้ คี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่สี ามารถเอื้อประโยชน์แก่ บริษทั ได้เป็ นอย่างดี
มีค วามทุ่ม เท และให้เวลาอย่ างเต็ม ที่ในการปฏิบ ัติห น้าที่ต ามความรับ ผิด ชอบ คณะกรรมการได้รบั การแต่ งตัง้ จากผู ถ้ ือ หุน้ เพื่อก ากับ ดู แ ล
แนวทางดาเนินงานของบริษทั แต่งตัง้ ฝ่ ายบริหารเพือ่ รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ รับผิดชอบเฉพาะเรื่องทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย และแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั รับผิดชอบการดาเนินการประชุมและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ และการแต่งตัง้
คณะกรรมการภายใต้ก ารน าของประธานกรรมการต้อ งมีภ าวะผู น้ า และสามารถควบคุ ม การด าเนิ น การของฝ่ ายบริห ารได้
อย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้ าหมายทีเ่ ป็ นหัวใจในการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยสามารถสร้างและเพิม่ มูลค่า
การลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอืน่ ๆ
5.1.1 คณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการไม่ น อ้ ยกว่ า 5 ท่ า น ในจ านวนนี้ ต อ้ งมีก รรมการอิส ระไม่ ต า่ กว่ า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทีม่ อี ยู่ ทัง้ นี้ควรจะมีกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
5.1.2 คณะกรรมการประกอบด้ว ยผู ม้ ีค วามรู แ้ ละความเชี่ ย วชาญที่จ าเป็ น ในการบริ ห ารกิ จ การของ บริษ ัท นอกจากนี้
ควรประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน
5.1.3 กรรมการแต่ละท่านต้องมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และตามกฎหมาย
ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการ และไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.1.4 การแต่ งตัง้ กรรมการต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็ นผู เ้ ริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อ
บุค คลใหม่ ท่ีมีคุ ณ สมบัติเหมาะสมที่จะด ารงตาแหน่ งกรรมการบริษ ทั เมื่อ ได้รายชื่อแล้ว ให้เสนอรายชื่อต่ อ คณะกรรมการบริษ ทั และเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อลงมติแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ต่อไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการเป็ นผู อ้ นุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนตาแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลง
เพราะสาเหตุอน่ื นอกจากการออกตามวาระ
5.1.5 กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ควรได้รบั การปฐมนิเทศและข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ น เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการบริษทั ภายในเวลาสามเดือนนับจากทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
5.1.6 มีการเปิ ดเผยประวัตขิ องกรรมการทุกราย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
และในเว็บไซต์ของบริษทั
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5.2 ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจ หากการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าทีก่ ารงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตดั สินเข้าข้าง
ตนเอง คนใกล้ชิด หรือ เพื่อ ประโยชน์ของตนเอง ความเป็ น อิสระของกรรมการจึงเป็ นเรื่องที่ตอ้ งค านึ งถึงอย่ างยิ่ง เพื่อปกป้ องผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั กรรมการทีข่ าดความเป็ นอิสระไม่ควรทาหน้าทีต่ ดั สินใจ
5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ภายใต้การนาของประธานกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการดาเนินงาน
ของผูบ้ ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บริษทั จึงจัดให้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารสูงสุดออก
จากกันอย่างชัดเจน
5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้า ถึงข้อมูลทางการเงิน และธุ รกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
รักษาประโยชน์ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสมา่ เสมอ
5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีค วามเป็ น อิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดู ในภาคผนวก) สามารถดู แลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่ างเท่าเทียมกัน
และดู แลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับผู บ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือบริษทั อื่นซึ่งมีผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กลุม่ เดียวกัน นอกจากนี้ยงั ต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็ นอิสระ
5.3 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปรีย บเสมือนตัวแทนของผู ถ้ ือ หุน้ เป็ น ผู ก้ าหนดทิศทางการเจริญ เติบ โต และตัดสิน ใจเรื่องสาคัญ ของบริษ ทั
คณะกรรมการจึงต้องทาหน้าที่ในการดู แลผลประโยชน์ของทุกฝ่ าย ดู แลการทางานและผลประกอบการของฝ่ ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง
รวมทัง้ การกาหนดค่าตอบแทน
5.3.1 กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรูเ้ กี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
5.3.2 ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริษ ทั ตลอดจนมติ ท่ีป ระชุ ม ของ ผู ถ้ ือ หุ น้
ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผิดชอบทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
5.3.3 คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษทั โดยร่ วมกัน
ทบทวนวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษทั ทุกๆ 5 ปี มีการแสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณา
ถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่าผู บ้ ริหารจะสามารถนาวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ท่กี าหนดขึ้นไปปฏิบตั ิ ให้เกิดผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.4 กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการเป็ นไปตามนโยบาย
และระเบียบของบริษทั อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกากับดู แลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ าทางเศรษฐกิจสู งสุดให้แก่ กิจกา ร
และความมังคั
่ ง่ สูงสุดให้แก่ผูถ้ อื หุน้
5.3.5 เป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปฏิบตั ิตามกฎหมายและสอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั
5.3.6 เป็ น แบบอย่ างในการเพิ่มเติมความรู ค้ วามสามารถ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษ ทั มีศ ักยภาพมากขึ้น
โดยบริษทั มีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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5.3.7 ดาเนินการให้บริษทั มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิผลและเชื่อถือได้
5.3.8 จัด ให้มีก ารพิจ ารณาปัจ จัย เสี่ย งส าคัญ ที่อ าจเกิ ด ขึ้น แ ละก าหนดแนวทางการบริ ห ารจัด การความเสี่ย งดัง กล่ า ว
อย่ างครอบคลุม ดู แลให้ผูบ้ ริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ
ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากความเสีย่ งดังกล่าว
5.3.9 จัดให้มกี ารปันผลกาไร เมือ่ บริษทั มีกาไรพอสมควร และไม่มขี าดทุนสะสม
5.3.10 สอดส่ อ งดู แ ลและจัด การแก้ไขปัญ หาความขัด แย้งทางผลประโยชน์ท่ีอ าจจะเกิด ขึ้น รวมถึง รายการที่เกี่ย วโยงกัน
และให้ความสาคัญกับการพิจารณาธุรกรรมหลักทีม่ คี วามสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียโดยรวม
5.3.11 กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมทีจ่ ะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระ ในการพิจารณา
กาหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตัง้ กรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการดาเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้าน
การกระทาของกรรมการอืน่ ๆ หรือฝ่ ายจัดการ ในกรณีทม่ี คี วามเห็นขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
5.3.12 รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผูบ้ ริหาร” ต่อบริษทั ตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
5.3.13 กรรมการจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในกรณี ทไ่ี ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน โดยจะต้องระงับ การซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ทันที หากเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ และระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันทีบ่ ริษทั เปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้กรรมการต้องแจ้งคู่ส มรสหรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ ให้เข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
5.3.14 คณะกรรมการ มีหน้าทีก่ ากับดูแล และติดตามไม่ให้กรรมการและพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ในกรณีทไ่ี ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน โดยจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทันที หากเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ และระงับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้พนัก งานต้อง
แจ้งคู่สมรสหรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของพนักงาน ให้เข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
5.3.15 ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
5.3.16 ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นประจาอย่างสมา่ เสมอ
5.3.17 กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้บริษทั มีระบบทีส่ นับสนุ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
5.3.18 กาหนดนโยบายและกากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทัง้ ดาเนินการให้บริษทั มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
5.3.19 ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีบทลงโทษเมือ่ ไม่ปฏิบตั ติ าม
5.3.20 จัดให้มเี ลขานุการบริษทั เพือ่ ช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และบริษทั อันได้แก่ การประชุมกรรมการ และ
ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการ และบริษทั ในการปฏิบตั ติ นและดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ
อย่างสมา่ เสมอ อีกทัง้ ดูแลให้กรรมการ และบริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
5.3.21 รายงานให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบถึงผลประกอบการของบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และในรายงานประจาปี ของบริษทั
5.3.22 จัดให้มชี ่องทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสม
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5.3.23 คณะกรรมการบริษทั ต้องมีการประเมินผลงานประจาปี ของทัง้ คณะ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และให้เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ดว้ ย และประเมินผลงานประจาปี ของผูบ้ ริหารสูงสุด รวมทัง้ กาหนดค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารสูงสุดให้สอดคล ้องกับผลการดาเนินงาน
5.3.24 ในกรณี ท่ีจาเป็ น คณะกรรมการสามารถขอค าแนะน า หรื อ ความเห็น ทางวิ ช าชี พ จากที่ป รึ ก ษาภายนอกเกี่ ย วกับ
การดาเนินกิจการ โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
5.4 วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทีส่ ุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่านทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ ง ซึ่งกรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้ เว้นแต่กรรมการท่านใดมีความเหมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่ ง
นานกว่านัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็ นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผล
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ้นตาแหน่งเมือ่
•
•
•
•
•

ตาย
ลาออก (มีผลตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั จดหมายแจ้งขอลาออก)
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ/หรือพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ศาลมีคาสังให้
่ ออก

ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะสาเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแทนตาแหน่งทีว่ ่างลง โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่ นแทน และหากเป็ นกรณี ทต่ี าแหน่ งกรรมการบริษทั ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ่ หลืออยู่กระทา
การในนามของคณะกรรมการบริษทั ได้แต่เฉพาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการทดแทนตาแหน่งทีว่ ่างทัง้ หมด ภายใน 1 เดือน
นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม โดยบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
5.5 การจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้มกี ารพิจารณากลันกรองการด
่
าเนินงานทีส่ าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงให้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยขึ้น ดังต่อไปนี้
5.5.1 คณะกรรมการบริ ห าร แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท และประกอบด้ว ยผู ท้ ่ี มี ค วามรู ค้ วามสามารถทางด้า น
การบริหารจัดการ ฝ่ ายบริหารของบริษทั สามารถเข้าร่วมเป็ นสมาชิกได้
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะกาหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ไทคอน อนุ มตั ริ ายละเอียดด้านการลงทุน ทัง้ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่เรื่องทางการเงิน เพือ่ ให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของบริษทั เพิม่ มูลค่าให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว และคอยกากับดูแลการ
ดาเนินการของกลุม่ บริษทั
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1)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ และกระทาการสิง่ ต่างๆ หรือกระทาการแทนบริษทั ในเรื่องทีพ่ ง่ึ ปฏิบตั ิ และไม่ขดั ต่อ
ข้อบังคับบริษทั หรือข้อบังคับที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยต้องปฏิบตั ิหรือกระทาการแทนบริษทั ในที่ประชุมของบริษทั นอกเหนือจากประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้ อันสงวนไว้เป็ นการเฉพาะ เพือ่ การตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษทั เท่านัน้
1.1) การขายหรือการโอน ซึง่ ภาระหน้าทีห่ รือทรัพย์สนิ ของบริษทั ไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
1.2) การดาเนินธุรกรรมใดๆ สาหรับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั อันเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั
และ
1.3) การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริษ ทั หรือ คณะกรรมการชุด ย่ อ ย หรือ การพิจารณาก าหนด การแก้ไขหรือ การ
เปลีย่ นแปลงรายละเอียดของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
2) คณะกรรมการบริหารจะต้องกาหนดแนวทาง และกากับการจัดการทัวไปของบริ
่
ษทั และของกลุม่ บริษทั ไทคอน
2.1) กาหนดการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ไทคอน
2.2) ดาเนินมาตรการต่างๆ ทีเ่ ป็ นไปได้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกลุม่ บริษทั ไทคอน
2.3) ทบทวนและอนุมตั ิ ค่านิยม กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจขององค์กร
2.4) ทบทวนและอนุ มตั ิการดาเนินธุรกรรมทีส่ าคัญ (เช่น การลงทุน การได้มาและจาหน่ ายไป) ทีม่ มี ูลค่ารวมทัง้ สิ้นไม่
เกินทีก่ าหนดเอาไว้ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเสนอเป็ นการจาเพาะเจาะจง หรือเป็ นการทัวไปโดยคณะกรรมการบริ
่
ษทั
2.5) ทบทวนและอนุมตั นิ โยบายสาหรับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์
2.6) ทบทวนผลการดาเนินงานทัง้ ทางด้านการเงิน และทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการเงินของบริษทั และของกลุม่ บริษทั ไทคอน
2.7) ทบทวนและพิจารณาหนังสือให้การยินยอมและหนังสือแสดงความจานงต่ างๆ ที่ได้รบั การลงนามโดยตัวแทน
ทางด้านกฎหมายจากประเทศจีน (China Legal Representative) (ผูท้ ม่ี อี านาจเต็มทีจ่ ะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทน ใช้สทิ ธิ และการเข้ารับพันธะผูกพัน
ในนามของบริษทั ในประเทศจีน) ซึง่ จะถูกเก็บเอาไว้โดยเลขานุการบริษทั และ
2.8) ติดตามและทบทวนระบบการดาเนินการทางบัญชีธนาคารของบริษทั ในประเทศจีนเป็ นระยะๆ ทีอ่ าศัยแนวทางต่างๆ
อันรวมถึงการใช้ตราประทับการเงิน (Finance seal) และการตัง้ กลุม่ ผูม้ อี านาจลงนามร่วมกัน เพือ่ บริหารจัดการเกี่ยวกับรายจ่าย
3)
คณะกรรมการบริหารจะกาหนดเงือ่ นไขทีร่ ะบุคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร ทบทวนและอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ /การเสนอชื่อ
สาหรับตาแหน่ งฝ่ ายบริหารอาวุโสของกลุ่มบริษทั ไทคอน รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู อ้ านวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
การเงิน และผูบ้ ริหารอาวุโสของบริษทั (ซึง่ รายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูอ้ านวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานการเงิน)
5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั อย่างน้อย 3 ท่าน
และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูในภาคผนวก)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน ทัง้ รายไตรมาส และประจาปี
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2) พิจารณาให้ความเห็นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
3) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการ และ
มาตรฐานสากล
4) สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
5) สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิผล และสอดคล ้องตามมาตรฐานสากล
6) สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสือ่ สาร ทีม่ ปี ระสิทธิผล สอดคล ้องตามมาตรฐานสากล
7) สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการกากับดู แลกิจการที่ดี กระบวนการต่ อต้านคอร์รปั ชัน่ ที่สอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกากับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
8) ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากร อัตรากาลังของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผูต้ รวจสอบภายใน
9) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ภายนอกทีใ่ ห้บริการด้านการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
10) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และค่ าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพือ่ ทาหน้าที่ผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดย
พิจารณาความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการทางานของผูส้ อบบัญชี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา และขออนุ มตั ติ ่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีใน
เรื่องต่างๆ
11) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในให้มคี วามสัมพันธ์กนั
และลดความซา้ ซ้อนในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ ในภาพรวม เป็ นรายคณะ และรายบุคคล เป็ น
ประจาทุกปี พร้อมทัง้ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั
13) ดาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มกี ระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และกากับดูแลในเรื่องดังกล่าว
14) เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
15) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
16) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทอ่ี าจมีการเปลีย่ นแปลง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
17) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบที่พ น้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่ งตัง้ ใหม่ ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษ ทั เห็ น ว่า
เหมาะสม
2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมือ่
•
•
•
•
•
•

ตาย
ลาออก
ครบกาหนดตามวาระ
พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริษทั
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง

3. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่ อนครบวาระ ให้ย่นื ใบลาออกต่ อประธานกรรมการบริษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน โดยบริษทั ต้องรายงานพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
4. ในกรณี ท่กี รรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเข้าดารงตาแหน่ ง แทนกรรมการทีว่ ่างลง พร้อมทัง้ แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบทีต่ นแทน ซึ่งหากเป็ นกรณี ทบ่ี ริ ษัทให้
กรรมการตรวจสอบพ้น ตาแหน่ งก่ อนวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถชี้แจงเหตุผลมายังตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
5.5.3 คณะกรรมการสรรหา แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1) กาหนดกระบวนการสาหรับการแต่งตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นสมาชิกคณะกรรมการบริษทั และกลับเข้าดารง
ตาแหน่งใหม่อย่างเป็ นทางการและโปร่งใส
2) ดาเนินการประเมินรายปี ซึ่งประสิทธิผลของคณะกรรมการทัง้ คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง ประเมินผลงาน
ของกรรมการแต่ละท่านทีม่ ตี ่อประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษทั
ข้อกาหนด
1) คณะกรรมการสรรหานัน้ จะต้อง
1.1) ให้ค าแนะน าแก่ ค ณะกรรมการบริษ ทั เกี่ ย วกับ การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริษ ทั และ องค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่มใิ ช่ผูบ้ ริหาร ระหว่าง
กรรมการอิสระและกรรมการที่มใิ ช่กรรมการอิสระ รวมถึงขอบเขตและลักษณะของการดาเนินการของกลุ่ม
บริษทั ความต้องการของธุรกิจ และความจาเป็ นทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่เหมาะสมในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
1.2) ทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และประเด็นด้านความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และให้
คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการปรับปรุงที่จาเป็ น คณะกรรมการสรรหาต้องดาเนินการเพื่อให้
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มันใจได้
่ ตลอดเวลาว่ามีกรรมการอิสระทีเ่ ข้มแข็งและเป็ นอิสระอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั โดย
คณะกรรมการบริษทั นัน้ ต้องประกอบขึ้นจากกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม หรืออย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
1.3) พิจารณาว่ากรรมการบริษทั ท่านใดถึงกาหนดทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่ งในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในแต่
ละปี ตามแนวทางทีจ่ ะให้มกี ารพ้นตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ทุกๆ สามปี
1.4) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ประเด็น ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่ งตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ ง หรือการแต่ งตัง้
กรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ (รวมถึงกรรมการแทน (ถ้ามี)) และในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ในการสรรหาแต่งตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งและแต่งตัง้ กรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ คณะกรรมการ
สรรหาต้อ งพิจ ารณาองค์ป ระกอบและการเข้าด ารงต าแหน่ งของคณะกรรมการบริษ ทั และพิจารณาขีด
ความสามารถ การทุ่มเทอุทศิ ตน การมีส่วนช่วยสนับสนุ น และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละท่าน (เช่น
การเข้า ร่ ว ม ความพร้อ ม การเข้า มามีส่ ว นร่ ว ม และความเปิ ด เผย) รวมถึงบทบาทของกรรมการอิส ระ
คณะกรรมการสรรหาต้องดาเนินการเพื่อให้มนั ่ ใจว่าชื่อของกรรมการที่นาเสนอเพื่อรับการแต่ งตัง้ กรรมการ
บริษทั และการแต่งตัง้ กรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่ สู่คณะกรรมการบริษทั นัน้ จะถูกเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี (รวมถึงการเปิ ดเผยซึง่ กระบวนการสรรหาและกระบวนการเสนอชื่อ)
1.5) กาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสาหรับตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั และสาหรับตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ผูอ้ านวยการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานการเงิน
1.6) ระบุผูส้ มัคร ทบทวน และอนุมตั กิ ารเสนอชื่อสาหรับตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• กรรมการบริษทั หรือกรรมการแทน (ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัง้ หรือการแต่งตัง้ เพื่อกลับเข้า ดารงตาแหน่ ง
ใหม่)
• สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
และคณะกรรมการสรรหา) รวมถึงการประเมินคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อแต่งตัง้
รายใหม่คนใดเข้าสู่คณะกรรมการบริษทั และการให้คาแนะนาแก่ คณะกรรมการบริษ ั ทว่าการเสนอชื่อ
ดังกล่าวควรจะได้รบั การสนับสนุนหรือไม่
1.7) ดาเนินการเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าในกรณีทจ่ี ะมีการแต่งตัง้ กรรมการแทน กรรมการแทนนัน้ ควรทีจ่ ะมีความคุน้ เคยกับ
กิจการของบริษทั และต้องมีคุณสมบัติทเ่ี หมาะสม หากว่ามีการเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ารับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการแทน แทนกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาต้องดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ าบุคคล
ดังกล่าวนัน้ มีคุณสมบัตทิ ค่ี ล ้ายคลึงกับกรรมการอิสระ ก่อนทีจ่ ะแต่งตัง้ บุคคลผูน้ นั้ ขึ้นเป็ นกรรมการแทน
1.8) ดาเนินการทบทวนเป็ นรายปี และตามแต่สถานการณ์ทจ่ี าเป็ น ไม่ว่ากรรมการนัน้ มี ความเป็ นอิสระหรือไม่ และ
พิจารณาถึงปัจจัยทีส่ าคัญข้ออืน่ ๆ
1.9) หากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาได้ว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่งมีลกั ษณะทีอ่ าจไม่เข้าข่ายของการทาหน้าทีไ่ ด้
อย่ า งเป็ นอิ ส ระ คณะกรรมการสรรหาจะได้น าเสนอผลการทบทวนแก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาต่อไป และหากว่าคณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่ากรรมการท่านหนึ่งท่านใด
นัน้ ไม่มีความเป็ นอิสระ คณะกรรมการสรรหาก็จะนาเสนอผลการทบทวนแก่ คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาต่อไปเช่นเดียวกัน
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1.10) ทบทวนตาแหน่ งกรรมการอื่นๆ ที่กรรมการแต่ ละท่านดารงตาแหน่ งอยู่ และพิจารณาว่ากรรมการท่านนัน้ ๆ
สามารถปฏิบตั ิ และพิจารณาว่าทีผ่ ่านมาท่านได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองในฐานะกรรมการคนหนึ่งของบริษทั ได้
อย่างพอเพียงหรือไม่ โดยพิจารณาจากจานวนการเข้าดารงตาแหน่งคณะกรรมการในบริษทั อืน่ ๆ และหน้าทีห่ ลัก
อืน่ ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาจะได้ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการกาหนดจานวนขัน้ สูงสุด
ของการเข้าดารงตาแหน่งคณะกรรมการในบริษทั อืน่ ๆ ซึง่ กรรมการแต่ละท่านจะสามารถดารงตาแหน่งได้
1.11) ทบทวนข้อมูลสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับกรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องรวบรวมไว้ในรายงานประจาปี ข้อมูลสาคัญดังกล่าว
นัน้ จะประกอบไปด้วยข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนของคุณสมบัติทางด้านการศึกษาและด้านความ
เชี่ยวชาญ การถือครองหุน้ ในส่วนของบริษทั และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนัน้
ดารงตาแหน่ งอยู่ (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกหรือประธานกรรมการ) วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นครัง้
แรก วันที่ได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ ล่าสุด และตาแหน่ งกรรมการอื่นๆ ที่กรรมการแต่ละท่านดารง
ต าแหน่ ง อยู่ หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ในช่ ว งระยะเวลาสามปี ล่ า สุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ นการแต่ ง ตัง้ ในต าแหน่ ง
กรรมการบริหาร มิใช่กรรมการบริหาร หรือกรรมการอิสระ และหน้าที่หลักอืน่ ๆ
5.5.4 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1) ทบทวนและให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับการอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการสาหรับ
•

ขอบข่ า ยงานทัว่ ไปส าหรับ ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษ ทั และบุ ค ลากรฝ่ ายบริห ารที่ส าคัญ
(หมายความถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูอ้ านวยการใหญ่ และบุคคลอื่นที่มอี านาจและหน้าที่รบั ผิดชอบ
สาหรับการวางแผน การสังการ
่ และการควบคุมกิจการต่างๆ ของบริษทั ) ของกลุม่ บริษทั

•

ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแต่ละท่าน และบุคลากรฝ่ ายบริหารทีส่ าคัญแต่ละท่านของกลุม่ บริษทั

•

การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง

การทบทวนของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทุกด้านทีเ่ กี่ยวกับค่าตอบแทน อันรวมถึง
ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าที่พเิ ศษ หรือปฏิบตั เิ พิม่ เป็ นพิเศษให้กบั ทางบริษทั หรือกลุม่ บริษทั เงินเดือน
ค่าเบี้ยประชุม โบนัส การให้สทิ ธิซ้อื หลักทรัพย์ รางวัลจูงใจ รางวัลตอบแทน โดยใช้หนุ ้ เป็ นเกณฑ์ และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ
2) วัตถุประสงค์หลัก
•

กาหนดกระบวนการที่เป็ นมาตรฐานและโปร่งใส สาหรับการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับค่ าตอบแทนผูบ้ ริหาร
และสาหรับการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแต่ละท่าน และ

•

กาหนดระดับและโครงสร้างของค่ าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวและนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ให้มลี กั ษณะทีเ่ หมาะสม ดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการให้มกี ารดูแลทีด่ ี
ต่ อกลุ่มบริษ ทั และผู บ้ ริห ารให้มีการดู แ ลจัดการกลุ่ม บริษทั ให้ป ระสบซึ่งผลสาเร็จ รวมถึงภาระความ
รับผิดชอบของทางกลุม่ บริษทั และผลการดาเนินงานของบริษทั

ข้อกาหนด
1) ดาเนินการเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ านโยบายและระบบค่าตอบแทนของกลุม่ บริษทั ตามทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
ตรงตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั และถูกนาไปปฏิบตั ติ าม ภายในกลุม่ บริษทั อย่างเหมาะสม
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2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบ ตั ิท างด้า นค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ข องบริษ ทั เป็ น ประจ าทุก ปี รวมถึง แผน
ประสิทธิภาพ/ข้อจากัด และ/หรือการให้รางวัลจูงใจระยะยาวอืน่ ๆ เพื่อทีจ่ ะ
•

สนับสนุ นแผนการให้รางวัลจูงใจระยะยาวและการให้สทิ ธิร่วมกันกับการจัดสรรหุน้ หรือการให้สทิ ธิ์การซื้อ
หุน้ หรือการให้ผลตอบแทนแบบมีกาหนดระยะเวลาแบบอื่นๆ ซึ่งจะอนุ ญาตให้สามารถใช้ผลประโยชน์ได้
บางส่วนเท่านัน้ ในแต่ละปี

•

สนับสนุนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารให้ถอื ครองหุน้ เอาไว้นานเกินกว่าระยะเวลาการให้สทิ ธิ โดยขึ้นอยู่กบั
ความจาเป็ นในการจัดการด้านการเงินสาหรับต้นทุนในการได้หนุ ้ มาและภาระภาษีทเ่ี กี่ยวข้อง

•

ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของแผนรางวัลจูงใจระยะยาว และกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ควรจะ
ได้รบั สิทธิผลประโยชน์ตามแผนรางวัลจูงใจระยะยาวดังกล่าว

•

ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษทั ในการอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือแผนรางวัลจูงใจใดๆ ตาม
โอกาสอันเหมาะสม

3) ทบทวนการรับรองต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั โดยกระทาเป็ นประจาทุกปี (และในส่วนของกรรมการทีม่ ใิ ช่ผูบ้ ริหาร
เพือ่ อนุมตั ใิ นช่วงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ) ทบทวนผลการดาเนินงาน และค่าตอบแทนของกรรมการทีม่ ใิ ช่ผูบ้ ริหาร กรรมการบริหาร และ
ผูบ้ ริหาร ตามนโยบายและกระบวนการค่าตอนแทนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั โิ ดยพิจารณารวมถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
•

อัตราส่วนทีส่ าคัญและเหมาะสมของค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารนัน้ ควรมีลกั ษณะเป็ น
โครงสร้างทีเ่ ชื่อมโยงรางวัลตอบแทนเข้ากับผลการดาเนินงานของบริษทั และรายบุคคล รางวัลตอบแทนทีอ่ งิ
ตามผลการดาเนินงานดังกล่าวนัน้ ควรจะสอดคล้องกันกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และต้องสนับสนุ น
ความสาเร็จในระยะยาวของกลุม่ บริษทั รวมถึงนโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั

•

ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการทีม่ ใิ ช่ผูบ้ ริหาร ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของผลงานทีม่ สี ่วนช่วย
สนับสนุนบริษทั ในด้านของความพยายาม เวลาทีใ่ ช้ไป และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ หรือแผนจัดสรรหุน้ ของ
บริษทั ให้กบั กรรการทีม่ ใิ ช่ผูบ้ ริหาร เพือ่ ทีผ่ ลประโยชน์ของกรรมการทีม่ ใิ ช่ผูบ้ ริหารดังกล่าวจะได้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้

4) เสนอวัต ถุป ระสงค์ เกณฑ์ก ารปฏิบ ตั ิห น้าที่ท่ีเหมาะสม เพื่อสนับ สนุ น การประเมิน ผลการด าเนิ น งานของผู บ้ ริห าร
กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั
5) ทบทวนภาระผูกพันของกลุ่มบริษทั อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาจ้างกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
สัญญาจ้างดังกล่าวนัน้ ประกอบเข้าไว้ดว้ ยข้อกาหนดการเลิกจ้างทีย่ ุตธิ รรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่เป็ นการเอื้อเฟื้ อทีม่ ากเกินไป และพิจารณาการ
ใช้ขอ้ กาหนดในสัญญา เพือ่ ให้ทางกลุ่มบริษทั สามารถทวงคืนค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ในสถานการณ์พเิ ศษ อย่างการ
ประกาศผลลัพธ์ขอ้ มูลทางการเงินทีผ่ ดิ พลาด หรือการดาเนินงานทีไ่ ม่ถกู ต้องทีส่ ่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อทางกลุม่ บริษทั
6) ดาเนินการและอนุมตั กิ ารให้ผลตอบแทน เช่น การให้ผลตอบแทนพิเศษ โบนัส การจัดสรรหุน้ ของบริษทั หรือแผนการให้
รางวัลจูงใจระยะยาวอืน่ ๆ แก่ผูบ้ ริหารอาวุโสของกลุม่ บริษทั โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกลุม่ บริษทั
7) ให้ค าแนะนาตามที่จาเป็ นแก่ ผูบ้ ริหาร เกี่ยวกับนโยบายค่ าตอบแทน และผลประโยชน์ สาหรับลู กจ้างประเภทอื่น ๆ
นอกเหนือจากผูบ้ ริหาร
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5.5.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1) พิจารณาและอนุ ม ตั ิน โยบาย วัต ถุป ระสงค์ และกรอบการบริห ารความเสี่ย ง สาหรับ เป็ น กรอบการปฏิบ ตั ิงานใน
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของพนักงานในองค์กร ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ ทัง้ นี้นโยบาย
วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสีย่ ง จะได้รบั การทบทวนเป็ นประจาทุกปี และให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
2) พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่ งของธุรกรรมของบริษทั ให้ครอบคลุมความเสีย่ งทางธุรกิจและกลยุทธ์ (Business
& Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ความเสีย่ งการรายงานทางการเงิน (Financial Report Risk) ความเสีย่ งด้านกฎหมายและการ
ปฏิบตั ติ าม (Legal & Compliance Risk) และความเสีย่ งด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
3) กากับดู แลให้มกี ารระบุความเสีย่ ง โดยพิจารณาปัจจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษทั ไม่ สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสทีเ่ กิดขึ้นของความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้ เพือ่ จัดลาดับความเสีย่ งและเลื อกใช้วธิ ี
จัดการความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม
4) พิจารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะ
และขนาดความเสีย่ งแต่ละด้านของธุรกรรมทีบ่ ริษทั ดาเนินการ
5) พิจารณาและทบทวนการกาหนดเพดานความเสีย่ ง (Risk Limits) และมาตรการในการดาเนินการกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
เพดานความเสีย่ งทีก่ าหนด (Corrective Measures)
6) ติดตามผลการประเมินความเสีย่ งทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
7) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณ ฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสาหรับ ธุ รกรรมที่จะจัดตัง้ ขึ้นใหม่
รวมถึงกาหนดแนวทางการป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม
8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นประจาทุกปี ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขจะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
9) รายงานผลการบริห ารความเสี่ย งให้ค ณะกรรมการบริษ ทั รับ ทราบ และในกรณี ท่ีมีป ัจ จัย หรือ เหตุก ารณ์ ส าคัญ
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบและพิจารณาโดยเร็วทีส่ ุด
10) กากับดู แล และสนับสนุ นให้มกี ารบริหารความเสีย่ งด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้เพียงพอเหมาะสม
11) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
5.5.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1) พิจารณาและทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
3) ทบทวนแนวทางของหลักการกากับดู แลกิจการทีด่ ีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
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4) พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความยัง่ ยืน (Sustainability
Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดาเนินกิจกรรม จัดทาโครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :
CSR) เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
5) พิจารณาและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
6) ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7) พิจารณาและทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
8) ทาการเปิ ดเผยหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวปฏิบตั ทิ ่ีดที เ่ี กี่ยวข้องต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บริษทั
ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า ลูกหนี้ คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชน และสังคม
9) ให้คาปรึกษาแก่คณะทางานเพือ่ เตรียมความพร้อมของเอกสารในการเข้ารับการจัดอันดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดย
หน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
10) ให้คาปรึกษาแก่ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงาน ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
11) ค าปรึก ษาแก่ ค ณะท างานเพื่อ เตรีย มความพร้อ มของเอกสารในการขอต่ อ อายุ ใบรับ รองการเป็ น CAC Certified
Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
12) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รบั เอกสารข้อมูล
กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั และเลขานุ การบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และ
ประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รบั ทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพือ่ นาไปศึกษาล่วงหน้า
พอสมควร
5.6.1 คณะกรรมการบริษทั ต้องอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดาเนินงานของบริษทั อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะ
เข้าร่วมประชุมอย่างสมา่ เสมออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ หรื อตามความจาเป็ น โดยมีเลขานุ การบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน เตรียมความพร้อม
เตรียมเอกสารทีใ่ ช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทัง้ นี้ การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
บริษทั
5.6.2 เลขานุ ก ารบริษ ทั เป็ น ผู จ้ ดั วาระการประชุม โดยปรึก ษาหารือ กับ ผู บ้ ริห ารสู งสุ ด ทัง้ นี้ ผู บ้ ริห ารสู งสุ ด ควรพิจารณา
คาขอของกรรมการทีจ่ ะบรรจุเรื่องอืน่ ทีส่ าคัญเป็ นวาระการพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
5.6.3 คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผูบ้ ริหารในการนาเสนอข้อมูล และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการ
บริษทั ทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญ
5.6.4 คณะกรรมการบริษทั ต้องได้รบั ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็ นการเรียกประชุมเร่งด่วน
5.6.5 คณะกรรมการบริษ ทั สามารถขอเอกสารข้อ มู ล ค าปรึ ก ษา และบริก ารต่ างๆ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของบริษ ัท
จากผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน เพือ่ ประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากที่ปรึกษา
ภายนอกได้หากเห็นว่าจาเป็ น โดยบริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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5.6.6 กรรมการทีอ่ าจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนัน้
หรือออกจากห้องประชุม
5.6.7 การจดบัน ทึ ก การประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ษ ัท จะต้อ งมี ค วามชัด เจนทั้ง ผลการป ระชุ ม และความเห็ น
ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใช้อา้ งอิง
5.7 ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหารมีอานาจหน้าที่ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ การใช้
อานาจของผูบ้ ริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทาได้หากผูบ้ ริหารมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะใดๆ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
5.7.1 กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในกระบวนการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่
5.7.2 กาหนดให้มกี ระบวนการส่งเสริม และสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และสือ่ สารไปยังบุคลากรของบริษทั
และผูม้ สี ่วนได้เสีย
5.7.3 นานโยบาย และกรอบการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง
5.7.4 กาหนดให้มีการประเมิน ผล และรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่ อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ต่ อ คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสมา่ เสมอ
5.7.5 กาหนดให้มกี ระบวนการรับ และกากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
5.7.6 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่ างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจระเบียบ
ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
5.8 เลขานุ การบริษทั
เลขานุ ก ารบริษ ทั เป็ น ผู ท้ าหน้าที่ดู แลให้การประชุม คณะกรรมการ และการประชุม ผู ถ้ ือ หุน้ เป็ น ไปอย่ างราบรื่น และโปร่ งใส
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
5.8.1 คณะกรรมการบริษทั ต้องแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ทาหน้าทีจ่ ดั เก็บ
เอกสาร รายงานการประชุม และจัด เก็ บ และส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการ ผู บ้ ริห าร และบุค คลที่มีค วามเกี่ย วข้อ งเสนอ
ต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษทั ได้รบั รายงาน และกระทาการอื่นที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ มีการแต่งตัง้ แล้วให้ประธานกรรมการ
แจ้งรายชื่อไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุนภายใน 14 วัน
5.8.2 เลขานุ การบริษทั มีหน้าที่ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม ผูถ้ อื หุน้
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ควรรับทราบ รวมทัง้ จัดอบรมและให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ
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5.9 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารสูงสุด
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกาหนดนโยบายของบริษทั และการบริหารงานประจาของบริษทั ออกจากกัน และเพื่อให้
กรรมการทาหน้าทีด่ ูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารสูงสุดเป็ นคนละบุคคล
กันเสมอ
5.9.1 บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ
1) ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ แต่ตอ้ งไม่มสี ่วนร่วม และไม่กา้ วก่ายในการบริหารงาน
ปกติประจาวัน โดยให้เป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสูงสุดภายใต้กรอบอานาจทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการ
2) เป็ นประธานอย่างเป็ นธรรมในทีป่ ระชุมทัง้ ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
3) สนับสนุนและผลักดันให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมใช้สทิ ธิออกเสียง และปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด
5.9.2 บทบาท หน้าที่ ของผูบ้ ริหารสูงสุด
1) นานโยบายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มาพัฒ นาอย่ างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิให้เกิดผลสาเร็จ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และมีความรับผิดชอบทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
2) วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การลงทุน การบริหาร และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับบริษทั
3) นาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเรื่องสาคัญต่างๆ เช่ น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั
4) อนุมตั เิ รื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานทีส่ าคัญต่างๆ ของบริษทั
5) รับทราบข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงข้อข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั จากผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนการจัดการเรื่องทีม่ กี ารร้องเรียน
6) เป็ นผูม้ อี านาจในการบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับชัน้
7) คัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู ค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ทีส่ มควรได้รบั
การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหาร
5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะนาแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมิน จะเป็ น ส่วนสาคัญ ในการพัฒ นาการปฏิบ ตั ิห น้าที่และการด าเนิน งานของคณะกรรมการ
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้นต่อไป
โดยแบบประเมินผลประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
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5.11 แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั ต้องดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า บริษทั มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงาน
บริหารทีส่ าคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้ บริษทั ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะในตาแหน่ งผู บ้ ริหาร โดยกาหนด
นโยบาย/แนวทางการบริห ารและพัฒ นาผู บ้ ริห าร รวมทัง้ การจัด ท าแผนพัฒ นารายบุค คล เพื่อ ให้มีค วามพร้อ มขึ้น ด ารงต าแหน่ ง ที่สู งขึ้น
เมือ่ มีตาแหน่งว่าง ได้แก่ ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูอ้ านวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายการเงิน ผูจ้ ดั การทัวไป
่ และผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายหรือเทียบเท่า
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ภาคผนวก
1.

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่กี าหนดไว้ดงั นี้

1.1. ถือ หุ น้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุ น้ ที่ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษ ทั * ทัง้ นี้ ให น้ บั รวมการถือ หุ น้ ของผู ท้ ี่เ กี่ย วข อ้ งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
1.2. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริห ารงาน ลู กจ้าง พนัก งาน ที่ป รึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู ม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษทั * เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ ง ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณี ท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป้ นผู ถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรือผู ม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั
1.3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
1.4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั * ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
1.5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุมหรือเป็ นหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
1.6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั * และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
1.7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เช่น การมีขอ้ ตกลงใน Shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการเพือ่ เป็ นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
1.8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรื อบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
1.9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น อย่ างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการด าเนิน งานของบริษ ทั ทัง้ นี้ โดยทัว่ ไปการแสดง
ความเห็นอย่ างอิสระ หมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่คานึงถึง ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ หรือตาแหน่ งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ทีอ่ าจบีบบังคับให้ไม่
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
*รวมถึงบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
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2.

คุณสมบัตเิ ฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1. ต้องเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ ไม่เป็ น
กรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม บริษทั ย่อย
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
2.2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
2.3. กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อ สัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียง
พอทีจ่ ะอุทศิ ความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าที่ให้แก่บริษทั ได้ และกรรมการมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ และประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงินเพียง
พอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และควรได้รบั การพัฒนาความรูด้ า้ นการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง
3.

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

3.1. มีป ระสบการณ์ ความรู ค้ วามสามารถ และความเข้าใจถึงคุ ณ สมบัติ หน้าที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล
3.2. ต้องเป็ นกรรมการบริษทั มีความเป็ นกลางตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3.3. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่
4.

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

4.1. มีประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ และความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงมีความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล
4.2. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่
5.

คุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารสูงสุด
5.1. มีคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่ขดั ต่อมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
5.2. มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และเคยดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
5.3. มีความเป็ นผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการตัดสินใจ และประวัตกิ ารทางานทีด่ ี
5.4. มีประสบการณ์ดา้ นวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5.5. เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสนใจในธุรกิจของบริษทั และสามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

5.6. มีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ท่ีดี มีท กั ษะในการติด ต่ อ สื่อ สารกับ คณะบุค คล และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง รวมทัง้ สามารถประสานงานได้ดี
ทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
5.7. ต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่ วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่ าจะทา
เพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ น่ื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
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6.

คุณสมบัตแิ ละหน้าที่สาคัญของผูต้ รวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัตแิ ละหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
6.1. มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน

6.2. มีสทิ ธิท่จี ะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่ าง ๆ รวมทัง้ หนังสือ บัญ ชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญ ชี จดหมายโต้ตอบ
และรายงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
6.3. สามารถขอให้พนักงานของฝ่ ายงานทีร่ บั การตรวจสอบให้ขอ้ มูล คาชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องทีท่ าการตรวจสอบ
6.4. ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครัง้
7.

คาจากัดความ แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่เกี่ยวโยง หมายถึง ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
รายการที่เกี่ยวโยง หมายถึง รายการระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั หรือรายการระหว่างบริษทั ย่อย
กับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ย่อย รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันแบ่งเป็ น 5 ประเภท คือ
7.1. รายการการค้าที่เป็ นธุรกิจปกติ คือ รายการธุ รกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการอันเป็ นธุ รกิจปกติของบริษทั ที่ทาเป็ นประจา
และเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ เช่น การซื้อขายทีด่ นิ และอาคารโรงงาน/คลังสินค้า เป็ นต้น
7.2. รายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการเพื่อสนับสนุ นการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั
ให้ดาเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การได้รบั การว่าจ้างให้เป็ นผูบ้ ริหารจัดการโรงงานและคลังสินค้า เป็ นต้น
7.3. รายการเช่ า/ให้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ คือ รายการเช่ าหรือให้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ม่สามารถแสดงได้ว่าเป็ นไปตามเงือ่ นไข
การค้าทัวไป
่ และมีอายุสญั ญาเช่าไม่เกินกว่า 3 ปี
7.4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอืน่
7.5. รายการความช่ วยเหลือทางการเงินกับบริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม เช่ น เงินทุนหมุนเวียน ในรู ปเงินกู ้ การให้กูย้ ืมคา้ ประกัน เป็ นต้น
ซึง่ บริษทั จะต้องได้รบั ผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
8.

บริษทั ย่อย หมายถึง
บริษทั ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษทั ทีบ่ ริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษทั ทีบ่ ริษทั ตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริษทั

ตาม (ข)
9.

บริษทั ร่วม หมายถึง

บริษทั ที่ ไทคอน หรือบริษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถงึ ระดับ
ทีจ่ ะมีอานาจควบคุมนโยบายดังกล่าวและไม่ถอื เป็ นบริษทั ย่อยหรือกิจการร่วมค้า
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ในกรณี ท่ี ไทคอน หรือบริษทั ย่ อยถือหุน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตัง้ แต่ รอ้ ยละยี่สิบแต่ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวนสิท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่า ไทคอน หรือบริษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์
ให้เห็นเป็ นอย่างอืน่
10.

อานาจควบคุมกิจการ หมายถึง
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในบริษทั เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
(ข) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอน่ื ใด
(ค) การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ ตัง้ แต่ก่งึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
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