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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)

	 บรษิทั	บซิเินส	ออนไลน์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ให้ควำมส�ำคญั	และจดัให้มกีระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดมีำโดยตลอดอย่ำงต่อเนือ่ง	บรษัิทได้

ปลกูฝังจติส�ำนกึเรือ่ง	จรยิธรรมธรุกจิในกำรปฏบิตัต่ิอลกูค้ำ	คูค้่ำ	คูแ่ข่งขนั	สงัคม	และพนกังำน	อย่ำงมคีณุธรรม	บรษิทัมคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ	กำรก�ำกับดูแล

กจิกำรทีด่ทีีป่ระกอบไปด้วย	ระบบกำรบรหิำรจดักำรทีด่	ีกำรมคีณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่วีสิยัทศัน์และมคีวำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที	่มกีลไกกำรควบคมุ

และกำรถ่วงดุลอ�ำนำจเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้	กำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น	และมีควำมรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยำว

	 คณะกรรมกำรมคีวำมมุง่ม่ันทีจ่ะบรหิำรงำนขององค์กร	โดยยดึหลกับรรษทัภบิำล	จงึก�ำหนดนโยบำย	กลไกกำรบรหิำรและระบบก�ำกบัดแูล

เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนขององค์กรด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และบรรลุตำมวัตถุประสงค์	และเป้ำหมำยที่วำงไว้	บนแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจที่ยึดมั่น

ในควำมโปร่งใส	รับผิดชอบ	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย	โดยแบ่งเป็น	5	หมวด	ดังนี้

 หมวด 1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

 หมวด 2	กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 หมวด 3	บทบำทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 หมวด 4	กำรเปิดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่งใส

 หมวด 5	ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ค�ำนิยำม

บริษัท		 	 หมำยถึง	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ำกัด	(มหำชน)

กรรมกำร		 หมำยถึง	 กรรมกำรบริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ำกัด	(มหำชน)

ผู้บริหำร			 หมำยถึง	 ผู้จัดกำร	หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ	ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำกับ 

	 	 	 	 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำรรำยทีส่ีท่กุรำย	และให้หมำยควำมรวมถงึผูด้�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบัญชี	 

	 	 	 	 หรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ	

 

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 1.	ผูถ้อืหุน้	รวมถงึนกัลงทนุสถำบนั	มสีทิธิในควำมเป็นเจ้ำของ	โดยควบคุมบรษัิทผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรให้ท�ำหน้ำท่ีแทนตน	และม ี

	 	 สิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัท	บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	โดยบริษัทได้เปิด 

	 	 ช่องทำงให้ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอวำระกำรประชมุ	และเสนอชือ่กรรมกำรเพือ่แต่งตัง้ส�ำหรับกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ภำยใต้หลกัเกณฑ์ 

	 	 และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด	ซึ่งช่องทำงและหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจะแจ้งให้ทรำบในช่วงเดือนธันวำคมของทุกปี	ผ่ำนกำรดำวน์โหลด 

	 	 แบบฟอร์มและรำยละเอียดต่ำง	ๆ	ทำงเว็บไซต์ของบริษัท	

	 2.	สิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักลงทุนสถำบัน	ได้แก่	

2.1	กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้	สทิธิในกำรได้รบัใบหุน้	โอนหุน้	และสทิธิในกำรรบัทรำบข้อมลู	ผลกำรด�ำเนนิงำน	นโยบำยกำรบรหิำรงำน 

อย่ำงสม�่ำเสมอ	และทันเวลำ	

2.2	กำรมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจกำร	

2.3	กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 

รวมถงึอนมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรทกุรปูแบบ	เช่น	ค่ำเบ้ียประชมุ	โบนสั	และพิจำรณำเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษัิท	เช่น	กำรจดัสรร 

เงินปันผล	กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับ	และหนังสือบริคณห์สนธิ	กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน	และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ	 

เป็นต้น	

2.4	ผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักลงทุนสถำบัน	ควรได้รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม	และข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ

ในแต่ละวำระก่อนกำรประชุมตำมเวลำอันควร	มีโอกำสซักถำมกรรมกำรทั้งในที่ประชุมและส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ	มีโอกำสเสนอวำระ

กำรประชุม	และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม	

2.5	คณะกรรมกำรต้องตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัถงึสทิธขิองผู้ถือหุ้น	ไม่กระท�ำกำรใด	ๆ 	อนัเป็นกำรละเมดิ	หรอืรดิรอนสทิธิของผูถ้อืหุน้

2.6	บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย	เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น
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3.	กำรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	จะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสำรสนเทศเกี่ยวกับสถำนที่	 เวลำ	วำระ	และเรื่องที่ต้องพิจำรณำ	

วัตถุประสงค์	และเหตุผล	รำยละเอียดของเนื้อหำแต่ละวำระ	เช่น	ประวัติกรรมกำร	รำยชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัทผู้สอบบัญชี	พร้อมควำมเห็น 

ของคณะกรรมกำร	เพื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจ�ำเป็น	หนังสือมอบฉันทะตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ	พร้อม 

ทั้งค�ำแนะน�ำในกำรมอบฉันทะ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้	และแจ้งเรื่องจัดเตรียมอำกรแสตมป ์

ไว้ให้บริกำรแก่ผู้รับมอบฉันทะ	โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย	โดยบริษัทจะจัดสถำนที่และเวลำที่เหมำะสมเพื่อให้มีผู้เข้ำร่วมประชุมมำกที่สุด	ทั้งนี้ 

บริษัทมิได้มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม	หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ	โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

4.	ประธำนกรรมกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อตอบค�ำถำม	หรือให้คณะกรรมกำรบริหำร	หรือกรรมกำรอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ

5.	หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบและเข้ำถึงสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำ	และผลของกำรลงคะแนนเสียง	บริษัทเปิดเผย 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนภำยในวันท�ำกำรถัดไปจำกวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยแจ้งเป็นจดหมำยข่ำวไปยัง 

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ	และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	และน�ำรำยงำนกำรประชมุเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั	https://www.bol.co.th	 

ภำยใน	14	วัน	หลังจำกวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มำและไม่ได้มำเข้ำร่วมประชุมรับทรำบถึงรำยชื่อกรรมกำร	และผู้บริหำรที่ 

เข้ำร่วมประชุม	วิธีกำรลงคะแนน	และนับคะแนน	ผลของกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ	และประเด็นค�ำถำมค�ำตอบ	

6.	กำรจ่ำยเงินปันผล	บริษัทได้มีจัดสรรส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินกิจกำร	โดยกำรจ่ำยเงินปันผล	เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทุกรำย	

สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

	 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมวำระที่ก�ำหนดไว้โดยเจำะจง	มีควำมโปร่งใส	และชัดเจน	ในกำรเสนอชื่อกรรมกำรเพื่อกำรเลือกตั้ง	โดยมี

รำยละเอยีดทีเ่พียงพอ	เพือ่ประโยชน์ในกำรคดัสรร	มกีำรเปิดเผยประวตัขิองกรรมกำรทกุท่ำนโดยละเอยีดต่อสำธำรณชน	และทกุครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง

กรรมกำร	ซึ่งในกำรแต่งตั้งกรรมกำร	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์	และวิธีกำรดังต่อไปนี้

1.	ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้	

	 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้	บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล�ำดับ

ลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่พึงจะมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมี

คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

หมวด 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

1.	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ�ำนวนหุ้นที่ตนมี	และมีควำมเท่ำเทียมกันในสำรสนเทศเกี่ยวกับบริษัท	โดยบริษัทมีกำรแจ้ง 

ข้อบังคับบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบเกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	สิทธิกำรลงเสียงลงคะแนน	1	หุ้นสำมัญต่อ	1	เสียง	 

สิทธิกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทนตน	สิทธิในกำรเสนอชื่อกรรมกำรก่อนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี

2.	ผู้ถือหุ้นจะได้รับสำรสนเทศที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอ	และยุติธรรม	ทันเวลำ	จำกบริษัท	และบริษัทไม่แสดงควำมเอนเอียงกับผู้ถือหุ้น 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	โดยกำรให้สำรสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย

3.	ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นจะได้รับกำรปฏิบัติโดยยุติธรรม

4.	บริษัทมีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง	ๆ	ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ	14	วัน	ก่อนวันประชุม 

พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่เอกสำรทั้งภำษำไทย	และภำษำอังกฤษทำงเว็บไซต์ของบริษัท	ล่วงหน้ำ	30	วัน	นอกจำกนี้แล้ว	ผู้ถือหุ้นทุกรำย 

ยังได้รับสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท	และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

5.	บริษัทก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้	และเสนอชื่อคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ	ซึง่เปน็กรรมกำรอิสระเปน็ทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้	โดยไดจ้ดัท�ำหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้	3	แบบ	ตำมที่กรมพฒันำ 

ธุรกิจกำรค้ำปรับปรุงมำให้กับผู้ถือหุ้นรับทรำบ	โดยชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นไปตำมเอกสำรแนบที่แนบไปพร้อมกับ 

จดหมำยเชิญประชุม
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6.	บริษัทมีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส�ำคัญ	และเก็บไว้เป็นหลักฐำนเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง	 

อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมกีำรเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงไว้ในทกุวำระ	เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรลงคะแนน	และโปร่งใสในกำรนบัคะแนน

7.	บริษัทมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน	(Insider	Trading)	ในกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น	 

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน

7.1	กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน	(ผู้ล่วงรู้ข้อมูล)	และบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับผู้ล่วงรู้ข้อมูล 

ดงัต่อไปนี	้(1)	คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสำมภีรยิำ	(2)	บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ	(3)	นติบิคุคลซึง่ผูล่้วงรูข้้อมลู	บคุคลตำม	(1)	 

และ	(2)	ถอืหุน้รวมกนัเกินร้อยละ	30	ของจ�ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนติบิคุคลดงักล่ำว	ต้องไม่ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบริษทัภำยใน 

เวลำ	1	เดอืน	ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส	และงบกำรเงนิประจ�ำปี	และมหีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืหลกัทรัพย์ตำมข้อก�ำหนด 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์

7.2	กรรมกำร	และผู้บริหำรแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัท	(ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)	ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	1	วัน	ก่อนจะซื้อจะขำย 

หลักทรัพย์ของบริษัท

7.3	กรรมกำร	และผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำธุรกรรมของ 

บรษิทัทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	และตัดสนิใจเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม	ซึง่กรรมกำร	และผู้บรหิำรทีม่ส่ีวนได้ส่วน 

เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่ำว	ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรอนุมัติกำรท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท

	 บริษัทปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ใน

เร่ืองควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครดั	โดยคณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคญัในกำรขจดัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้อง	มกีำรก�ำหนด

นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์	รวมถึงนโยบำยและควำมจ�ำเป็นของรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส	และมีกำร

เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วนชัดเจน	และทันเวลำ	เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ	นอกจำกนี้	บริษัทยังมีนโยบำยก�ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูล

ภำยใน	โดยมีบทลงโทษในกำรที่ผู้บริหำร	หรือพนักงำน	น�ำข้อมูลภำยในบริษัทไปเปิดเผยต่อสำธำรณะ	หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งยังมีกำร

เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	และเปิดเผยกำรถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมกำร	และผู้บริหำรอย่ำงครบถ้วนอีกด้วย

หมวด 3 บทบำทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.	คณะกรรมกำรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	และสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัท	กับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง	สร้ำงงำน	และสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงอย่ำงยั่งยืน	คณะกรรมกำรมั่นใจว่ำสิทธิของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับกำรคุ้มครอง	และปฏิบัติด้วยดี

2.	คณะกรรมกำรค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ	และกำรท�ำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน	 

และกำรท�ำก�ำไรให้กับบริษัท

3.	บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	โดยค�ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะ 

เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	กำรใช้กระดำษอย่ำงรู้คุณค่ำ	กำร	reuse/recycle	กำรรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ	เป็นต้น

4.	บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำง	ๆ	และมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะดูแลให้ควำมมั่นใจแก ่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทั้งผู้ถือหุ้น	พนักงำน	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	คู่แข่ง	ตลอดจนสำธำรณชนและสังคมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม	และจะให้มี 

กำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่ำง	ๆ 	ตำมบทบำท	และหน้ำที่	เพื่อให้กิจกำรของบริษัทด�ำเนินไปด้วยดี	มีควำมมั่นคง	 

และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย

4.1	นโยบำย	และแนวทำงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	

	 บรษิทัมุง่มัน่เป็นตวัแทนท่ีดขีองผู้ถอืหุน้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิเพือ่สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถื้อหุน้	โดยค�ำนงึถงึกำรเจรญิเตบิโต

ของมูลค่ำบริษัทในระยะยำวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง	รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส	และเชื่อถือได้ต่อ 

ผู้ถือหุ้น

4.2	นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อพนักงำน	

	 	 บริษัทมีนโยบำยที่แสดงถึงควำมตระหนักและถือว่ำควำมปลอดภัย	 สุขอนำมัย	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนเป็น 
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ส่วนหนึ่งของควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจ	พนักงำนทุกคนของบริษัทจะต้องได้รับควำมปลอดภัย	มีสุขภำพอนำมัยที่ดี	ภำยใต้ 

สภำพกำรท�ำงำน	และสิ่งแวดล้อมที่ดี	พนักงำนเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำสูงสุด	และเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จของบริษัท	

จึงปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน	รวมถึงก�ำหนดให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกคน

เคำรพสิทธิมนุษยชนสำกล	ไม่ละเมิดต่อหลักกำรดังกล่ำว	บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนำเสริมสร้ำงวัฒนธรรม	และบรรยำกำศ

กำรท�ำงำนที่ดี	รวมทั้งส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีม	ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ	และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็น

ปัจเจกชน	กำรว่ำจ้ำง	แต่งตั้งและโยกย้ำยพนักงำน	จะพิจำรณำบนพื้นฐำนของคุณธรรม	และกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	 รวมถึงมีนโยบำยกำรอบรม	 และพัฒนำศักยภำพพนักงำน	 บริษัทจัดให้พนักงำนได ้

ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนเพิ่มเติมในสำขำอำชีพที่พนักงำนได้ปฏิบัติงำนอยู่	 เพื่อให้พนักงำนได้มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	

ทักษะ	และทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน	โดยหลักสูตรนั้น	ๆ	สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	และเกี่ยวข้องเหมำะสม

กับต�ำแหน่งงำนของพนักงำนที่ได้รับมอบหมำย	ทั้งนี้	บริษัทได้ด�ำเนินกำรจัดให้พนักงำนได้รับฝึกอบรมในแต่ละปี	ทั้งกำร

จัดอบรมภำยในบริษัท	และกำรส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกบริษัท	ครบตำมสัดส่วนหรือมำกกว่ำร้อยละ	50	ของลูกจ้ำง

เฉลี่ยในระหว่ำงปีนั้น	เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน	พ.ศ.	2545	อีกทั้งมีนโยบำยกำร

ก�ำกับดูแลกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม	เช่น	กำรจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับ 

ผู้บริหำร	และพนักงำน	โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเงิน	และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 

เป็นต้น	 โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำง	 ๆ	 ได้แก่	 คุณวุฒิ	 ประสบกำรณ์	 ระดับ	 ต�ำแหน่ง	 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	 เป็นต้น	 

อีกทั้งป้องกันมิให้มีหรือเกิด	สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุหรืออัตรำกำรหยุดงำน	และบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน 

อย่ำงเคร่งครัด

	 	 4.3	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า	

	 	 	 บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ	และควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำที่จะได้รับผลิตภัณฑ์	และบริกำรที่ดีมีคุณภำพในระดับ 

	 	 	 รำคำที่เหมำะสมกับคุณภำพ	รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดี	จึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้ำไว้	ดังต่อไปนี้

4.3.1	สินค้ำและบริกำร

	 ผลิตสินค้ำ	และบริกำรที่มีคุณภำพ	โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง	เพื่อให้ได้สินค้ำและ

บรกิำรทีม่มีลูค่ำเพิม่ทีส่งูขึน้	มคีณุภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ	รวมถงึเปิดเผยข่ำวสำรข้อมลูเกีย่วกบัสินค้ำ	

และบริกำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

4.3.2	กำรรักษำข้อมูลของลูกค้ำ

	 กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ	โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกลูกค้ำก่อน	เว้นแต่เป็น

ข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบคุคลภำยนอกทีเ่กีย่วข้องตำมบทบงัคบัของกฎหมำย	อกีทัง้จดัเกบ็ข้อมลูของลกูค้ำอย่ำงเป็นระบบ	

ปลอดภัย	และไม่น�ำข้อมูลไปใช้ในทำงไม่ถูกต้อง

4.3.3	กำรให้ข้อเสนอแนะ

	 จดัให้มหีน่วยงำนทีรั่บผิดชอบในกำรให้ข้อเสนอแนะในสนิค้ำ	และบรกิำร	ให้ค�ำปรกึษำ	วธิแีก้ไขปัญหำ	และค�ำแนะน�ำต่ำง	ๆ 	 

เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดในสินค้ำและบริกำร

	 	 4.4	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้	

กำรด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำใด	ๆ	ต้องไม่น�ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมำยใด	ๆ	รวมถึงกำรหลีกเลี่ยง

กำรซื้อสินค้ำที่คู่ค้ำละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	ไม่น�ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก	

น�ำมำใช้ประโยชน์ภำยในบริษทัจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำ	จะไม่ละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของผู้อืน่	มกีำรค�ำนงึถงึควำมเสมอภำค 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ	กำรคัดเลือกคู่ค้ำท�ำอย่ำงยุติธรรม	โดยมีนโยบำยกำรคัดเลือกคู่ค้ำที่ถือปฏิบัติ

อย่ำงชัดเจน	ทั้งนี้	บริษัทถือว่ำคู่ค้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรร่วมสร้ำง	Value	Chain	ให้กับลูกค้ำ	

กำรปฏบัิตต่ิอเจ้ำหนีบ้รษิทัยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมีหลกักำรและวนัิย	เพือ่สร้ำงควำมเชือ่ถอืให้แก่เจ้ำหน้ี	โดยบริษทัยึดม่ันใน

สัญญำหรือเงื่อนไขต่ำง	ๆ 	ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด	หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้	บริษัทจะแจ้ง

ให้เจ้ำหนี้ทรำบเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
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	 	 4.5	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง	

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม	ไม่ผูกขำด	หรือก�ำหนดให้คู่ค้ำต้องขำยสินค้ำ

ของบริษัทเท่ำนั้น	และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	โดยใช้วิธีกำรใด	ๆ	ให้ได้มำซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่ำงผิดกฎหมำย	

และขัดต่อจริยธรรม

	 	 4.6	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อสาธารณชนและสังคมโดยรวม	

บรษิทัในฐำนะเป็นบรษิทัของคนไทย	ตระหนกัและมจิีตส�ำนกึในบญุคณุของประเทศ	และเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	ซึง่ต้องรบัผดิชอบใน

กำรช่วยเหลอืสงัคม	สนบัสนนุกจิกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชมุชน	ตลอดจนกำรสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถิน่ทีบ่รษัิทมกีำรด�ำเนนิ

ธุรกิจ	โดยได้เริ่มจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม

	 5.	บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด	(Whistle	Blowing)	รวมถึงจัดให้มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรกับเรื่องที่ร้องเรียน

ว่ำอำจเป็นกำรกระท�ำผิด	รวมถึงแนวทำงในกำรให้ควำมเป็นธรรม	และปกป้องคุ้มครองพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแสในกำรกระท�ำผิด	

หรือพบเห็นกำรกระท�ำที่ฝ่ำฝืน	กฎหมำย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	หรือจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	ต่อประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้โดยตรง	ผ่ำนทำงอีเมล์	bolwhistleblowing@bol.co.th	ซึ่งรำยละเอียดระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

 6.	บริษัทจัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	คอร์รัปชัน	และห้ำมจ่ำยสินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท	รวมถึงกำร

ประเมินควำมเสี่ยง	ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน	และติดตำมประเมินผลควำมเสี่ยงจำกกำร

ทจุรติคอร์รปัชนั	อย่ำงไรกต็ำมแนวปฏบิตัิในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชนันี	้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลจะท�ำกำรสนบัสนนุและส่งเสรมิ	

รวมถึงกำรฝึกอบรมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมส�ำคัญและมีจิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน

หมวด 4 กำรเปิดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่งใส

	 1.	บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวำมถกูต้องครบถ้วนโปร่งใสทัว่ถงึ	และทนัเวลำ	อำท	ิเป้ำหมำยระยะยำวของบรษิทั	ลกัษณะ

กำรประกอบธรุกจิ	รำยกำรระหว่ำงกนั	ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนนิงำน	และข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้นกัลงทุน	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน	โดยผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง	ๆ	ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนัก 

คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	รวมถงึผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั	รำยงำนประจ�ำปี	แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี	 

(56-1)	อีกทั้งอีเมล์ในกำรติดต่อกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกำรติดต่อกับนักลงทุน	IR@bol.co.th	รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภำษำไทย

และภำษำอังกฤษ

	 2.	บรษิทัได้รำยงำนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีค่ณะกรรมกำรได้ให้ควำมเหน็ชอบไว้	โดยสรปุและรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยผ่ำน

ช่องทำงต่ำง	ๆ	เช่น	รำยงำนประจ�ำปี	และเว็บไซต์ของบริษัท

	 3.	บรษัิทได้แสดงรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิควบคูก่บัรำยงำนของผูส้อบบญัชีไว้ในแบบแสดงรำยงำน

ข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)	โดยบริษัทจัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	และไม่มีรำยกำรที่ท�ำให้ผู้สอบบัญชีแสดง

ควำมคิดเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข	หรืองบกำรเงินไม่ถูกต้อง	หรือไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

	 4.	บรษัิทได้มกีำรเปิดเผยรำยชือ่คณะกรรมกำรอสิระ	บทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร	และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ค่ำตอบแทน	จ�ำนวนครัง้ 

ของกำรประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ	ประวัติคณะกรรมกำร	ไว้ในแบบแสดง

รำยงำนข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)

	 5.	บรษิทัจดัให้มผีูท้ีร่บัผดิชอบในกำรให้ข้อมลูสำรสนเทศและสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุตลอดจนนกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์	รวมถงึมกีำรพบปะ

ให้ข้อมูลดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม	ฐำนะกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

	 6.	บริษัทได้มีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร	รวมถึงรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียในที่ประชุมคณะกรรมกำร	 

ในแต่ละไตรมำส	เพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมกำร	และคณะกรรมกำรบริหำร

	 7.	บริษัทได้มีกำรแจกแจงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของบริษัท	และเปิดเผยกำรถือหุ้นของกรรมกำร	และผู้บริหำรให้ทรำบกำรถือหุ้นอย่ำงชัดเจน	

โดยคณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจเรื่องโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อำจมีผลกระทบต่ออ�ำนำจกำรควบคุมหรือกำรบริหำรจัดกำร

ของบริษัท
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	 8.	บรษิทัมกีำรจ้ำงผูส้อบบญัชทีีม่คีวำมเป็นอสิระ	และมีคณุสมบติัที่ได้รบักำรยอมรบัเป็นผูส้อบบญัช	ีโดยผูส้อบบญัชดีงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชี

ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	รวมถึงเปิดเผยค่ำสอบบัญชี	ค่ำบริกำรอื่น	ๆ	ที่จ่ำยให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร

	 	 คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ	อำยุ	ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	คุณสมบัติ	ทั้งในด้ำนทักษะ	ประสบกำรณ์	

ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	และมีกรรมกำรบริหำร	อย่ำงน้อย	1	ท่ำน	มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท	โดย

คณะกรรมกำร	จะเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและภำพรวมองค์กร	ตลอดจนมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล	ตรวจสอบ	

และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

1.1		คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำรเป็นส่วนใหญ่	โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	 

1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ	และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	3	คน	โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วย	กรรมกำรทีม่ปีระสบกำรณ์

ในด้ำนต่ำง	ๆ	ของธุรกิจ	มีจ�ำนวนทั้งหมด	10	ท่ำน	ดังนี้	กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	3	ท่ำน	คิดเป็นร้อยละ	30	กรรมกำรที่

ไม่เป็นผู้บริหำร	7	ท่ำน	คิดเป็นร้อยละ	70	(โดยมีกรรมกำรอิสระ	5	ท่ำน	คิดเป็นร้อยละ	50	มำกกว่ำ	1	ใน	3	ของกรรมกำร 

ทัง้คณะ	มคุีณสมบตัเิป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์	

และตลำดหลักทรัพย์)

1.2		 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำร	ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง	กรรมกำรจะต้องออกจำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อย

จ�ำนวนหนึ่งในสำม	(1/3)	ของกรรมกำรทั้งหมด	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน 

ใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสำม	(1/3)	กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก	และปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้	

ให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลัง	ๆ	ต่อไป	ให้กรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรผู้ออก

จำกต�ำแหน่งไปนั้น	อำจจจะเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้	

 2. คุณสมบัติ บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

2.1		 คณะกรรมกำรมีคุณสมบัติ	บทบำทหน้ำที่	และควำมรับผิดในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และ 

ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย	ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวังรักษำ 

ผลประโยชน์ของบริษัท	โดยสรุปอ�ำนำจหน้ำที่ที่ส�ำคัญ	ดังนี้

2.1.1	จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	ภำยใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2.1.2	จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

2.1.3	จัดให้มีกำรท�ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน	และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท	ส�ำหรับงวด	3	เดือน	สิ้นสุดแต่ละ

ไตรมำส	ซึง่ผู้สอบบญัชีสอบทำนแล้ว	อกีทัง้จัดท�ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ	และงบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั	

ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ

ประจ�ำปี	เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

2.1.4	พิจำรณำก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ	โดยกรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของ

ฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงเป็นอิสระ	ทั้งนี้	กรรมกำรอิสระที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้	 เทียบเท่ำกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

2.1.5	จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	โดยมีสำยกำรรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2.1.6	พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท

2.1.7	มอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน	หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้	 

โดยอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร	หรอือำจมอบอ�ำนำจเพือ่ให้บคุคลดงักล่ำว	มอี�ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำร

เห็นสมควร	และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลง	หรอื

แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนำจ	หรืออ�ำนำจนั้น	ๆ	ได้	เมื่อเห็นสมควร

	 ทั้งนี้	อำจมอบอ�ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร	มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำง	ๆ	โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจ
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หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร	ซึ่งกำรมอบอ�ำนำจนั้น	ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจที่ท�ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถพิจำรณำ	และอนุมัติ

รำยกำรที่ตน	หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติ

รำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ	และอนุมัติไว้แล้ว

2.1.8	มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหำร	และพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำง

เดียวกัน	และมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี	ซึ่งคณะกรรมกำรได้ติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ	

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรวำงแผนงบประมำณที่อนุมัติ

2.1.9	ก�ำหนดเป้ำหมำย	แนวทำง	นโยบำย	แผนงำนและงบประมำณของบริษัท	ควบคุมก�ำกับดูแลกำรบริหำรและกำร

จัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย	เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้	คณะกรรมกำร

ต้องได้รบัมติอนมุตัจิำกทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ก่อนกำรด�ำเนนิกำร	อนัได้แก่	เรือ่งท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รบัมตอินมุตัิ

จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	กำรเพิ่มทุน	กำรลดทุน	กำรออกหุ้นกู้	กำรขำย	หรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด	หรือ

บำงส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น	หรือกำรซื้อ	หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท	กำรแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับ	เป็นต้น

	 	 นอกจำกนี้	ยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย	ว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	อำทิ	กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	และกำรซื้อหรือขำย 

ทรัพย์สินที่ส�ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประกำศอื่นของส�ำนักงำน	กลต.	หรือ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2.1.10	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน	และงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง

2.1.11	พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร	ผู้จัดกำรใหญ่	(Chief	Executive	Officer)	และ 

	คณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม

2.1.12	ต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน	และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท	หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนใน 

	ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน	 

	หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน	และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท	เว้นแต่ 

	จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.1.13	กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรง	หรือโดยอ้อมในสัญญำที่บริษัทท�ำขึ้น	หรือถือหุ้น	หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น	หรือลดลงใน 

	บริษัท	หรือบริษัทในเครือ	กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ

2.2		 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร	และให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว	 

โดยกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำ	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

2.3		 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยจริยธรรมธุรกิจ	และ/หรือคู่มือจรรยำบรรณส�ำหรับกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	

รวมถงึส่งเสรมิให้เกดิกำรปฏบิตั	ิตดิตำมผลกำรปฏบิตัดิงักล่ำว	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ	พนกังำนทกุคนมคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

กฎระเบียบ	ข้อบงัคับ	รวมถงึจรรยำบรรณธุรกจิ	และสำมำรถปฏบิัตหิน้ำที่ได้อยำ่งถูกต้องเหมำะสม	บริษทัก�ำหนดให้พนกังำน

ใหม่ทกุคน	จะต้องได้รบักำรอบรมในระหว่ำงกำรปฐมนเิทศ	และกำรพฒันำ	อบรม	ทบทวนส�ำหรบัพนักงำนปัจจบุนั	โดยอำจจดัท�ำ 

แบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน	ระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงำน	รวมถึงนโยบำยด้ำนทรัพยำกรบุคคล	 

ให้พนักงำนทุกคนได้ทดสอบเป็นระยะ	ๆ	เมื่อเห็นว่ำระเบียบและข้อปฏิบัติมีกำรเปลี่ยนแปลง	และน�ำผลที่ได้มำประเมินระดับ

ควำมรู้และควำมเข้ำใจของพนักงำนเพื่อด�ำเนินกำรสื่อสำรให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึงในกำรส่งเสริมกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีขององค์กรต่อไป

2.4		 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	และมีระบบจัดกำรที่มีประสิทธิผลครอบคลุม 

ทั่วทั้งองค์กร

2.5		 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลให้มีกำรจัดท�ำนโยบำยก�ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน	เพื่อป้องกันกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ 

ไม่ให้เกิดกำรรั่วไหล	ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์	(market	sensitive	information)	

2.6		 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลให้มรีะบบบรหิำรจดักำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศที่ได้รบัรองมำตรฐำนระดบัสำกลในด้ำน
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กำรจัดกำรระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลองค์กร

2.7		 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงิน	และควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของบริษัท	โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำร

มีหน้ำที่รำยงำนติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

2.8		 คณะกรรมกำรก�ำหนดให้ฝ่ำยบรหิำรจดัท�ำแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำรเงนิ	หำกบรษัิทอยู่ในภำวะทีป่ระสบปัญหำทำงกำรเงนิหรอื

มแีนวโน้มทีจ่ะประสบปัญหำดังกล่ำว	ทัง้นี	้ให้ฝ่ำยบรหิำรมหีน้ำทีร่ำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงสม�ำ่เสมอ	และขออนมัุติ

ในกรณีที่จะตัดสินใจตำมแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำรเงิน

2.9		 คณะกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อ

ลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร

3.1	 ประธำนกรรมกำรบรษัิท	และประธำนกรรมกำรบรหิำร	ต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกนั	เพือ่ให้เกดิควำมชดัเจนในด้ำนควำมรบัผดิชอบ 

ระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล	และกำรบริหำรงำนประจ�ำ	ทั้งนี้	เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจกันอย่ำงเหมำะสม

3.2		ประธำนกรรมกำรบริษัท	เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำร	โดยจะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	กำรประชุมผู้ถือหุ้น	

กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำร	และรับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับ	ติดตำม	ดูแลกำร

บริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร	และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น	ๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้

3.3		ประธำนกรรมกำรบริหำร	มีหน้ำที่	ดูแล	บริหำร	ด�ำเนินงำน	และปฏิบัติงำนประจ�ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท	 

ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และข้อบงัคับบรษัิท	ตลอดจนระเบยีบ	มต	ินโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณท่ีก�ำหนดโดยทีป่ระชมุ

คณะกรรมกำร	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	และขอบเขตอ�ำนำจซึ่งคณะกรรมกำรก�ำหนด

 4. กรรมกำรอิสระ

4.1		กรรมกำรอิสระ	เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน	ตลอดจนไม่ให้เกิดควำม 

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์	สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร	และให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ

4.2		คุณสมบัติและวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรอิสระ

4.2.1	เป็นกรรมกำรซึ่งอำจถือหุ้นของบริษัทได้	แต่ต้องไม่เกินร้อยละ	1	ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

4.2.2	เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท	หรือบริษัทย่อย

4.2.3	เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร	และผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนำจควบคุม

4.2.4	ต้องไม่เป็นญำติสนิท	หรือเป็นบุคคลซึ่งรับ	หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ำยบริหำร	ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือ 

ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	

4.2.5	เป็นผูซ้ึง่ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิทีม่สีำระส�ำคญักบับรษิทั	ซึง่สำมำรถมอีทิธพิลต้องกำรแสดงควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ

4.2.6	ต้องไม่เป็นลูกจ้ำง	หรือพนักงำนที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำในช่วงสองปีก่อนด�ำรงต�ำแหน่ง

5. คณะกรรมกำรชุดย่อย

  บรษิทัจัดให้มคีณะกรรมกำรชุดย่อย	คอื	คณะกรรมกำรบรหิำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมสรรหำและพจิำรณำค่ำคอบแทน	

และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	เพื่อท�ำหน้ำที่ช่วยศึกษำ	และกลั่นกรองงำนของคณะกรรมกำร

5.1  คณะกรรมกำรบริหำร

	 คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนในเรื่องเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติ	และก�ำหนดนโยบำย	แผนธุรกิจ	 

งบประมำณ	โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	และอ�ำนำจกำรบริหำรต่ำง	ๆ	ของบริษัท	หลักเกณฑ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง

กับสภำพเศรษฐกิจ	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำอนุมัติ	และ/หรือให้ควำมเห็นชอบ	รวมตลอดถึง

กำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่ก�ำหนด	โดยสรุปอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

ส�ำคัญได้	ดังนี้
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บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

1)		 พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีตำมที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ	ก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ	ทั้งนี้	

ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง	และเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุม 

คณะกรรมกำรในกรณีเร่งด่วน	และให้น�ำเสนอคณะกรรมกำร	เพื่อทรำบในที่ประชุมครำวต่อไป

2)		 อนุมัติกำรใช้จ่ำย	ตำมระดับอ�ำนำจอนุมัติของบริษัท	(Level	of	Authorization)	ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร	

3)	 อนมุติักำรใช้จ่ำยเงินลงทนุทีส่�ำคญั	ๆ 	ที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีตำมทีจ่ะได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	

หรือตำมที่คณะกรรมกำรได้เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว

4)		 เป็นคณะทีป่รกึษำให้ฝ่ำยบรหิำรในเรือ่งเกีย่วกบันโยบำยด้ำนกำรเงนิ	กำรตลำด	กำรบรหิำรงำนบคุคล	และด้ำนกำรปฏบิตักิำรอืน่	ๆ

	 ทั้งนี้	อ�ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง	หรือรำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร	

หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ตำมกฎเกณฑ์ของ

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึง่กำรอนมัุตริำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำ

และอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ข้อบังคับของบริษัท	หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก�ำหนด	เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลักษณะกำรด�ำเนินธุรกรรม

กำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมกำรก�ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชัดเจนแล้ว

5.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำร	โดยแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย	3	คน	และอย่ำงน้อย	1	คน	

ต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี/กำรเงิน	โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	โดยมีผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)		 มีควำมเป็นอสิระ	ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม	ทัง้ในด้ำนกำรเงนิและกำรบรหิำรงำนของบรษิทั	หรอืบรษิทัร่วม	หรอืบรษิทัย่อย	 

หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียใน	ลักษณะ	ดังกล่ำวในเวลำ	2	ปี	ก่อนได้รับ

กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ	เว้นแต่คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วน

ได้ส่วนเสียนั้น	จะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่	และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรตรวจสอบ

3)		 ต้องไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

4)		 ต้องไม่เป็นผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำน	รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้ำง	พนกังำน	หรอืทีป่รกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�ำในบริษทั	บรษิทั

ในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

5)		 ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง	หรือญำติสนิทของผู้บริหำร	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

6)		 สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมเหน็หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ี่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรได้โดย

อสิระ	โดยไม่อยูภ่ำยใต้กำรควบคุมของฝ่ำยบรหิำร	ผูบ้รหิำร	หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั	รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอืญำติสนทิ

ของบุคคลดังกล่ำว

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1)		 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง	และเพียงพอ

2)		 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	(Internal	Control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	ที่เหมำะสม

และมีประสทิธผิล	และพิจำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้	 

โยกย้ำยหรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3)		 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	หรือกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)		 พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง	หรือเลิกจ้ำง	บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ	เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัท	และ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก	โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย	

อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง
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5)		 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	และข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนดังกล่ำวสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6)		 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย	ดังต่อไปนี้

6.1)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

6.2)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท

6.3)	ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	หรือ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

6.5)	ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

6.6)	จ�ำนวนครั้งกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

6.7)	ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(Charter)

6.8)	รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่	และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำร

7)			ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้ำที่	และจัดท�ำรำยชื่อ	และขอบเขต 

กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	และน�ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน	3	วันท�ำกำร	 

นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว	โดยวิธีกำรตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรรำยงำน	โดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	2	ปี	รวมท้ังกำรแต่งต้ังเพิม่และถอดถอนจำกกรรมกำรตรวจสอบ	กรรมกำรตรวจสอบ 

ที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้	กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบให้ยื่นใบลำต่อประธำนกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อย

กว่ำ	30	วัน	โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้อนุมัติ

	 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น	นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำร	แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก	โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในต�ำแหน่งได้	เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบที่ตนแทน	พร้อมแจ้ง

ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ

 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1)		 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ	1	ครั้ง	เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส	และเรื่องอื่น	ๆ 	ตำม

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที	่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรยีกประชุมเป็นกรณีพเิศษ	เพือ่พจิำรณำเรือ่งจ�ำเป็น	เร่งด่วนอืน่	ๆ 	ตำม

แต่จะเห็นสมควร

2)		 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยค�ำสั่ง

ของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ	7	วัน	ก่อนวันประชุม	เว้นแต่

ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น	หรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้

3)		 ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรในครำวถัดไป	เพื่อทรำบทุกครั้ง

4)		 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร	และประกอบด้วยกรรมกำร	หรือฝ่ำยบริหำร	อย่ำงน้อย	3	คน	

โดยกรรมกำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ	และมีกรรมกำรอิสระด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน	

	 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	สำมำรถแต่งตั้งพนักงำนของบริษัทจ�ำนวน	1	คน	ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	
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	 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบ	ดังต่อไปนี้

 1) กำรสรรหำ

1.1)	 ก�ำหนดหลกัเกณฑ์	และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำร	และกรรมกำรชุดย่อย	โดยพจิำรณำควำมเหมำะสมของจ�ำนวนโครงสร้ำง	

และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร	ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร	และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2)		พจิำรณำสรรหำ	คดัเลอืก	และเสนอบคุคลท่ีเหมำะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	กรรมกำรทีค่รบวำระ	และ/หรอืมตี�ำแหน่งว่ำงลง	 

และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

1.3)		ปฏิบัติกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

 2) กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

2.1)		ก�ำหนดหลกัเกณฑ์	และนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำร	

และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

2.2)		ก�ำหนดค่ำตอบแทนที่จ�ำเป็น	และเหมำะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	โดยกำรก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	และผลงำน	เพื่อเสนอให ้

คณะกรรมกำรพิจำรณำและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อขออนุมัติ

2.3)		ปฏิบัติกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

1)		 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน	มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	ครำวละ	2	ปี	กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

ผู้ที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	อำจได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำมำใหม่ได้

2)		 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง	เพรำะเหตุอันมิใช่กำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	ให้ 

คณะกรรมกำรแต่งตัง้กรรมกำรผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสม	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน	แทนต�ำแหน่ง

ที่ว่ำงนั้น	โดยให้มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ในต�ำแหน่งที่

ไปแทน

3)		 หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนใด	ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อย

กว่ำ	30	วัน	เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้งทดแทน

 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

1)		 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ	2	ครั้ง	เพื่อพิจำรณำสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

2)		 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละครั้ง	ให้มีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเข้ำร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม

3)		 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม	หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้	ให้กรรมกำรที่มำ

ประชุม	เลือกกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ำนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

5.4 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

	 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลจดัตัง้ขึน้เพือ่ท�ำหน้ำทีส่นบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรหิำร	และคณะกรรมกำร	ด้ำนบรรษทัภบิำล	 

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำง	ๆ 	ให้บรรลุควำมส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์	และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	เพื่อเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม	ควำมเชื่อมั่น

ให้กับผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน

	 คณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล	โดยเลอืกจำกกรรมกำรจ�ำนวนหนึง่ของบรษัิท	และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุ	ิท้ังนี	้ก�ำหนด

ให้กรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล

 บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
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1)	 ก�ำกับดแูลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยทีบ่รษิทัจดัต้ังขึน้	รวมทัง้ผู้บรหิำร	และพนกังำน	

ให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท	และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2)		 ก�ำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่ส�ำคัญ	ๆ	ของบริษัท	ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

3)		 ทบทวนนโยบำย	หลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ดีอย่ำงสม�่ำเสมอ

4)		 เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท

5)		 ดูแลให้หลักกำรบรรษัทภิบำลที่ดีมีผลในทำงปฏิบัติมีควำมต่อเนื่องและเหมำะสม

6)		 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั	พร้อมควำมเหน็ในแนวปฏบิตั	ิและข้อเสนอแนะเพือ่แก้ไข

ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	ครำวละ	3	ปี	คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	จะพิจำรณำคัดเลือก

กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งของบริษัท	และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ	แต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำล	

	 ทั้งนี้	กรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำวมีสิทธิกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

1)		 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

2)		 วำระกำรประชุม	และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

3)		 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4)		 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม	ทั้งนี้กรรมกำร	ที่มีส่วนได้เสีย

ในเรื่องใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ

 

 6. กำรประชุมคณะกรรมกำร

6.1		 จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	ภำยใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	

6.2		 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	โดยก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี	และอำจมีกำรประชุม 

วำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ�ำเป็น	

6.3		 จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ	ณ	ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	 

ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	

6.4		 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม

6.5		 ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้ดูแลให้ควำมเห็นชอบก�ำหนดวำระกำรประชุม	

6.6		 เลขำนกุำรบรษิทัท�ำหน้ำทีจ่ดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบยีบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุไปให้กรรมกำร

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	วัน	เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำมำก่อนล่วงหน้ำ	

6.7		 ประธำนกรรมกำรบริษัท	ท�ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำร	และกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	มีหน้ำที่ดูแลและ

จัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอส�ำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำย	แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ	ในประเด็นที่ส�ำคัญ	

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม	รวมทั้งให้ฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอข้อมูล

ประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส�ำคัญ	รวมถึงเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสียง

และคะแนนเสียง	2	ฝ่ำยเท่ำกัน	

7. กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำร

	 คณะกรรมกำร	ได้ก�ำหนดให้กรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อย	1	ครั้ง	โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นฝ่ำยบริหำรเข้ำ

ร่วมกำรประชมุ	เพ่ือให้กรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบรหิำรได้แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็และพจิำรณำประเดน็ต่ำง	ๆ 	ทัง้ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษัิท	

และเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจ
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8. กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น

8.1		 กรรมกำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกนิ	5	แห่ง	แต่ทัง้นี้ในกำรเป็นกรรมกำรดงักล่ำว	ต้องไม่เป็น 

อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท	และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

8.2		 ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่	(Chief	Executive	Officer)	บริษัทก�ำหนดให้ไม่สำมำรถไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่

บริษัทอื่น	ยกเว้นบริษัทย่อย	หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ

 

 9. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท

	 มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นประจ�ำ	โดยให้มกีำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนโดยรวมของคณะกรรมกำร	และ

กำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล	(Self-Assessment)	เพื่อน�ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำร่วมกันในคณะกรรมกำร

	 โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มกำรประเมินที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์กำรประเมินด้ำนต่ำง	ๆ	เช่น	โครงสร้ำง	และ

คุณสมบัติของคณะกรรมกำร	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำร	กำรท�ำหน้ำที่ของ 

คณะกรรมกำร	ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร	กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร	และกำรพัฒนำผู้บริหำรให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน	และ

รวบรวมสรุปผลกำรประเมินทั้งหมดแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ	รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำง	ๆ	ที่ได้รับจำกกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร	จะน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิผลของกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร	และ/หรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทต่อไป	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรยังมีกำรประเมินผลงำนประจ�ำปีของผู้จัดกำรใหญ่	 

(Chief	Executive	Officer)	ขององค์กรด้วย

 10. ค่ำตอบแทน

10.1	คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงชัดเจนและโปร่งใส	และเพียงพอในกำรจูงใจที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที ่

มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร	

10.2	กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม	

10.3	ค่ำตอบแทนฝ่ำยบริหำร	พิจำรณำโดยเชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	และผลกำรปฏิบัติของผู้บริหำรแต่ละท่ำน	

10.4	กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนทั้งหมดดังกล่ำว	จะดูควำมเหมำะสมของประสบกำรณ์	ควำมรู้ควำมสำมำรถ	และควำมช�ำนำญของ 

กรรมกำร	โดยดูตำมควำมเหมำะสมของอุตสำหกรรมบรกิำร	และได้รบัค่ำตอบแทนตำมจ�ำนวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนมุตัใินแต่ละปี

 11. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

11.1	กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่แต่ละท่ำนจะได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท	กฎระเบียบ	และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

อย่ำงเพียงพอ	ก่อนปฏิบัติหน้ำที่

11.2	กรรมกำรจะได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท�ำ 

หน้ำที่และก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 12. เลขำนุกำรบริษัท

	 	 			 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พิจำณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท	โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก	ดังนี้

12.1	ให้ข้อแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย	ข้อควรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร	ระเบียบ	และข้อบังคับ 

ต่ำง	ๆ	ของบริษัท	ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม�่ำเสมอ	รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ 

แก่กรรมกำร	

12.2	ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	ให้ข้อมูล	และผลักดันคณะกรรมกำรให้ปฏิบัติตำม	

12.3	จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม	เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้น	และกำรประชุมคณะกรรมกำร

12.4	จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น	และกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย	ข้อบังคับบริษัท	และข้อพึงปฏิบัติที่ดี	

12.5	บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	และกำรประชุมคณะกรรมกำร	รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และ

ที่ประชุมคณะกรรมกำร	
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12.6	จัดท�ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร	รำยงำนประจ�ำปี	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร	รำยงำน 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น	และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	

12.7	ด�ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	

12.8	เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำน	โดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร	

12.9	ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล	และรำยงำนสำรสนเทศ	ตำมระเบียบและข้อก�ำหนด

12.10	ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่ำวสำรของบริษัท	และเป็นสื่อกลำงระหว่ำง 

	ผู้ถือหุ้น	กับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร	

12.11	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร

12.12	จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร	และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร	

12.13	ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร	และผู้บริหำร

13. แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรสูงสุด	(ผู้จัดกำรใหญ่)	ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ลงทุน	องค์กร	ตลอด

จนพนักงำนวำงใจได้ว่ำ	กำรด�ำเนินงำนของบริษัทจะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงที	หำกต�ำแหน่งส�ำคัญดังกล่ำวว่ำงลง	โดยมอบหมำย

ให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์	และแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง	และให้มีกำรทบทวนแผนเป็นประจ�ำทุกปี	

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคญั	และจดัให้มกีลไกในกำรก�ำกบัดูแลกำรด�ำเนนิงำน	ทีท่�ำให้สำมำรถควบคุมดแูลกำรจดักำร	และรบัผดิชอบกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท	เช่น	กำรพิจำรณำส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไป

เป็นกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม	ในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร

ในบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	มีหน้ำที่ด�ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วมนั้น	ๆ	

	 ในกรณเีป็นบรษิทัย่อย	บรษิทัมกีำรก�ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม	และรดักมุเพยีงพอ	รวมถงึกลไกอืน่ในกำรก�ำกบัดแูลบรษัิท

ย่อยดงักล่ำว	เช่น	กลไกในกำรก�ำกบัดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงนิ	และผลกำรด�ำเนนิงำน	กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบรษัิทย่อย	กบับคุคลทีเ่กีย่วโยง	 

กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	หรือกำรท�ำรำยกำรส�ำคัญอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง	รวมถึงมีกำรก�ำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล	และกำรบันทึก

บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบ	และรวบรวมมำจัดท�ำงบกำรเงินรวมได้ทันตำมก�ำหนด

	 หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฉบบันี	้ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำทบทวนจำกคณะกรรมกำรบรษิทั	โดยกำรน�ำหลกัปฏบิติัตำม	CG	Code	

2560	มำปรับใช้	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกำยน	2562


