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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย

นโยบายกํากับดู แลกิจการที่ดี

สารบัญ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

3

แนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

5

1.

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

5

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7

3.

การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

8

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส

12

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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นโยบายการกํากับดู แลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่จี ะส่งเสริมให้ บริษัท ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กนั ไป เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัท รวมทั้งรักษา
สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างดีท่สี ดุ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้ นความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท ความโปร่งใส และเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริษัทและพนักงานจะมุ่งมั่นและให้ ความสําคัญกับหลักการในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท มาใช้ ในการดําเนินงานดังนี้
1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้ าที่
(Accountability and Responsibility)
1.2 การสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทในระยะยาว
(Creation of long term value)
1.3 การมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน
(Ethical and Equitable Treatment)
1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสในการดําเนินงานตรวจสอบได้
(Disclosure and Transparency)
2.
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ รักษาความเป็ นอิสระ
แบ่งแยกหน้ าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
3.
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการตามความเหมาะสม เพื่อช่ วยพิจารณา
กลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ
4.
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้ อมูลทางการเงิน และ
ข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
5.
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มีการรักษาสิทธิท่เี ท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถอื หุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัท
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นอกจากนี้ บริ ษั ท จะนํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี ม าใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท
ดังต่อไปนี้
1.

เสริ มสร้ างระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เพื่ อช่ วยให้ บริ ษัทมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ป้ องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึ้น

2.

สร้ างความเชื่อมั่นให้ กบั ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันจะมีส่วนทําให้ เพิ่มมูลค่า
หุ้นของบริษัท

3.

สร้ างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
และเป็ นการสร้ างพันธะผูกพัน เพื่อให้ ฝ่ายบริหารใช้ อาํ นาจในขอบเขตที่กาํ หนด

4.

เป็ นเครื่องมือการวัดผลการดําเนินงานของบริษัท และตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุง แก้ ไข การดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทตะหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กบั การดําเนินธุรกิจ แสดงถึง
การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ ายของบริษัท โดยมุ่งเน้ นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปร่ งใส และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่างๆ
ทั้งนี้ นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่บริษัทกําหนดขึ้น เพื่อเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจและแนวทางการดําเนินงาน โดยมีการเผยแพร่
และสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็ นแนวปฏิบัติ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้ง ในปี 2559 บริษัทมุ่งให้ ความสําคัญกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ มีการติดตามผ่าน
หน่ วยงานตรวจสอบภายในและหน่ วยงานกํากับดู แล มีการรายงานต่ อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งส่งผลให้ บริษัทได้ รับผล
การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําปี 2559 ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว
และได้ รับคะแนนเต็มร้ อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีก
ทั้งยังได้ รับการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตอีกด้ วย
นโยบายกํากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสําคัญ 5 หมวด ดังนี้
1.

สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

3.

การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
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แนวปฏิบตั ิการกํากับดู แลกิจการทีด่ ี
1.

สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
บริ ษั ท ให้ ค วามสํา คั ญ กับ สิทธิของผู้ ถือหุ้ น ทุ ก ราย ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นรายย่ อย นั กลงทุ น
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้ กาํ หนดแนวทางดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้ างความมั่นใจว่าผู้ถือ
หุ้นได้ รับการคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน ได้ แก่ การได้ รับส่วนแบ่งในกําไร/เงินปันผลของบริษัทอย่าง
เท่ า เทียมกัน การซื้ อขายหรื อโอนหุ้ น การรั บ ซื้อหุ้ น คืน โดยบริ ษั ท การได้ รับ ข้ อมู ล บริ ษัทอย่ า ง
เพี ยงพอถูกต้ องชัดเจน รวมถึงการใช้ สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สาํ คัญๆของบริษัท เป็ นต้ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1)

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าตามที่
กฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ
พร้ อมข้ อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้ นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ า
ประชุมแทนได้ และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ูถือหุ้นจะต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
ด้ วยเพื่อรั กษาสิทธิในการเข้ าประชุ ม รวมถึงข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้ น
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ท้งั ฉบับภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น ได้ รับ ข้ อมู ล ที่เพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณาวาระก่ อ นการ
ประชุม

(2)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดย
ให้ ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่จัดงาน พร้ อมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถ
เดินทางได้ อย่ างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้ าถึง บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ู ถือหุ้ นลงทะเบียน
ล่ วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อยหนึ่งชั่วโมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียนสําหรับผู้ถือ
หุ้ นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่ างเพี ยงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้
สําหรั บ กรณีมอบฉั นทะ และนําเทคโนโลยีระบบบาร์ โค้ ด (Barcode)
มาใช้ ในการ
ลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อให้ การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และ
ความถูกต้ องแม่นยํา

(3)

ก่อนการเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
ตามที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนในข้ อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียง
สําหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และจัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็ น
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถอื หุ้นด้ วย
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(4)

ประธานกรรมการจั ด สรรเวลาการประชุ ม อย่ า งเพี ย งพอ และดํา เนิ น การประชุ ม อย่ า ง
เหมาะสมและโปร่ งใส โดยในระหว่ างการประชุม จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ แสดงความ
คิดเห็นและซักถามอย่ างทั่วถึง ก่อนจะให้ ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ ละวาระ
กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้ องได้

(5)

ให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้ นที่มาร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ ว มีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ

(6)

ส่งเสริมให้ ผ้ ูถอื หุ้นใช้ บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สาํ คัญ เช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยง
การทํารายการได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง
เพื่ อให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น สามารถลงคะแนนได้ ต ามที่เห็น สมควร ซึ่ ง จะมี ก ารเก็บ บั ต รลงคะแนน
ดังกล่าวในห้ องประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ได้ ลงไว้ ล่วงหน้ า
ในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้ งมติของคะแนนเสียงในห้ องประชุมในที่สดุ

(7)

แจ้ งมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทําการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วน โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้ าร่ วมและไม่เข้ าร่ วมประชุม ชี้แจง
วิธกี ารลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคําถามคําตอบระหว่างการประชุม และผลการ
ลงคะแนนในแต่ ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้ น ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
สํานั กงาน ก.ล.ต. หลั งการประชุ มเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษั ท
เพื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นสามารถเข้ าดูรายงานดังกล่าวได้ ด้วย

(8)

เผยแพร่ ข้อมู ลข่ าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่ า งๆ ให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ นอย่ า งสมํ่าเสมอผ่ า น
เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต โดยคํานึงถึงความ
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่ กระทําการใดๆที่เป็ นการจํากัดสิทธิในการเข้ าถึง
สารสนเทศของบริษัท หรือปิ ดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถอื หุ้นด้ วยกัน

(9)

จั ด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายย่ อ ยสามารถติ ด ต่ อ ข้ อมู ล ได้ โดยตรงทางไปรษณี ย์
อิเล็คทรอนิกส์ (“E-mail”) ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้ แก่ กิจกรรมของกรรมการ
การกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็ นต้ น นอกจากนี้ ผู้ถอื หุ้นรายย่อย ยังสามารถ
ติดต่อขอข้ อมูลได้ โดยตรงจากเลขานุการบริษัท

(10) เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ูถือ
หุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้ างการดําเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(11) ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้ างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้
ผู้ถอื หุ้นได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
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2.

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจัดให้ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยดําเนินการต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
(1)

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้ น และส่งคําถาม
เกี่ยวกับบริษัทได้ ล่วงหน้ าก่อนการประชุม ซึ่งได้ ประกาศให้ ทราบทั่วกันผ่านช่ องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้ าก่อนการประชุม โดยหลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถอื หุ้นได้ เผยแพร่ไว้ อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทด้ วย

(2)

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกเป็ นกรรมการ ซึ่งผู้ท่ไี ด้ รับการ
เสนอชื่อจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้ องให้
ความยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
การศึกษาและการทํางานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ ประกาศแจ้ งล่วงหน้ าถึงการรับเสนอ
ชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อบริษัทจะได้ ดาํ เนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียง
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป
เลื อกตั้ งกรรมการในที่ประชุ ม บริ ษั ทจัดให้ มีการลงคะแนนเสียงเลื อกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล

(3)

ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี
นโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้ นได้ มีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระ
การประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่
จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ูถอื หุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4)

เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนได้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนน
เสียงได้ เอง รวมทั้งเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะ
ให้ แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5)

กําหนดให้ กรรมการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการมีส่วนได้ เสียต่ อเลขานุ การบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัท และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(6)

กําหนดนโยบายการเก็บรักษาข้ อมูลและการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่ อความเป็ นธรรมต่ อผู้ ถือหุ้ น เผยแพร่ นโยบายและแจ้ งเตือนไม่ ให้ กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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และ Nominee ใช้ ข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท และการ
เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบริษัทและยังไม่ได้ เปิ ดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหาร
ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในจะต้ องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัท
จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้ อมูลข่าวสารที่เป็ น
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

3.

(7)

กําหนดให้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนที่ดาํ รงตําแหน่งอยู่ เมื่อเข้ ารับตําแหน่งภายใน 30 วันทําการ นอกจากนี้ กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงต้ องแจ้ งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้ อย 1 วัน
ล่วงหน้ าก่อนทําการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ท่คี ณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อ
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

(8)

เปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ าข่ายต้ องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงรายละเอียดและ
เหตุผลของการทํารายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และนําเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มัติก่อนการทํารายการ ตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์

การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม
(Ethic) และคุ ณธรรม บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางปฎิบัติอย่ างเป็ น
ธรรมต่ อผู้ มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ต่ อกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ ถือหุ้ น
ลูกค้ า พนักงาน เจ้ าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง องค์กรกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีดงั นี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษัทเน้ นความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญทั้งข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ต่อผู้ถอื หุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
แจ้ งข้ อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้ งข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทํา Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น
ลูกค้า
บริษัทเน้ นให้ ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ า และมุ่งพัฒนาบริการและสร้ างสรรค์
บริการใหม่ๆ เพื่อนําเสนอต่อลูกค้ า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้ า
และใส่ใจต่อการแก้ ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้ าร้ องเรียนหรือให้ ข้อแนะนํา
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พนักงาน
บริษัทเน้ นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม มีการจ่ ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงาน
อย่ างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้ องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรม
เดียวกัน มีการดูแลด้ านสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัยในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้ พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน ซึ่งระบุ
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับระเบียบข้ อบังคับว่าด้ วยการทํางาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่
พนั กงานพึ งปฏิบัติ และจัด ให้ มีสวัสดิ การต่ า งๆที่พนักงานพึ งได้ รับมากกว่ าที่กฎหมาย
กําหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้ น
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่ อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้ างประสบการณ์
ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้ พนักงานได้ อบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
เพื่อให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนวั ต กรรมต่ า งๆ ข้ อ กํา หนดและ
กฎระเบี ย บของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่บ ริ ษั ท ต้ อ งปฏิบัติ ต าม เช่ น การสัม มนาหรื อ อบรม
เกี่ยวกับประกาศ ข้ อกําหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนา
มาตรฐานการบั ญ ชี ข องสถาบั น ต่ า งๆ การสัม มนาความรู้เ กี่ย วกับ ระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็ นต้ น
เจ้าหนี้
บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อเจ้ าหนี้อย่างเคร่ งครัด ในการบริหาร
เงินกู้ยืมให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ การชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกําหนด มี
ความรับผิดชอบในหลักประกันต่ างๆ เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กับเจ้ าหนี้ หากกรณีท่ีไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ หรือกรณีเกิดการผิดนัดชําระหนี้ บริษัท
จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
คู่คา้
บริษัทเน้ นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้ วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจต่อคู่สญ
ั ญาที่ได้ ตกลงกันไว้ อย่างเป็ นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั คู่ค้า
และมีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้ าง มีการ
คัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่กี าํ หนดไว้ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทเน้ นดําเนินธุรกิจภายใต้ กติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขัน
เสรี ประพฤติตามกรอบกติกาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบัติท่ีดีในการแข่งขัน ไม่ แสวงหา
ข้ อมู ลความลั บของคู่ แ ข่ งด้ วยวิ ธีการที่ไ ม่ สุจ ริ ต หรื อ โจมตีคู่ แ ข่ งโดยใช้ ข้อมู ลที่บิ ด เบือน
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ส่งเสริมและสนับสนุ นการร่ วมมือทางการค้ ากับคู่แข่งที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
หรื อความร่ วมมือในอันที่จะมีส่วนช่ วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และ
ประเทศให้ ย่งั ยืน
องค์กรกํากับดู แลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กาํ หนดโดยองค์กร
ที่กาํ กับ ดู แ ลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่ น กรมพั ฒ นาธุ รกิจ การค้ า กระทรวงพาณิช ย์
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นต้ น รวมทั้งให้
ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งถือเป็ นหนึ่งใน
พั นธกิจ ในอันที่จะส่งเสริ มการเติบโตที่ย่ังยืนให้ กับบริ ษัท มีการอบรมให้ ความรู้ ปลูก
จิตสํานึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง
สร้ างสังคมที่ดี อนุ รักษ์รักษาสิ่งแวดล้ อม และตระหนักถึงการใช้ ทรั พยากรและพลังงาน
อย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า ซึ่ ง ถื อ ปฏิบั ติ จ นเป็ นวั ฒ นธรรมขององค์ ก ร บริ ษั ท ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สนิ ให้ แก่มูลนิธแิ ละองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สาํ นักงานให้ แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิ
หรือหน่วยงานอื่น โดยให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
การดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
บริ ษั ทกําหนดให้ เป็ นหน้ า ที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั กงานทุกคนที่
จะต้ อ งรั บ ทราบ ทํา ความเข้ า ใจ และปฏิบั ติ ต ามนโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิจ การ จรรยาบรรณทางธุ ร กิจ
จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่ างเคร่ งครัด มิใช่ การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่
สามารถอ้ างได้ ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่กี าํ หนดขึ้นนี้
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ร จะต้ อ งดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบและถื อ เป็ นเรื่ อ งสํา คั ญ ที่จ ะดํา เนิ น การให้
พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการ
การตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยสําหรั บดําเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ ปฏิบัติตาม
นโยบาย
การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน
บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ สาํ หรับเปิ ดรับข้ อ
ร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เพื่อให้
เป็ นไปตามการปฏิบัติตามการดู แลกิจการที่ดี โดยช่ องทางการรั บเรื่ องเกี่ยวกับบรรษั ทภิบาลของบริษัท
“CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ได้ แก่
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1 โทรศัพท์
2 โทรสาร
3 เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ที่ cghotline@mono.co.th
4 ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียต์ ามที่อยู่ของบริษัท
5 ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
กรรมการตรวจสอบของบริษัท
และเพื่อสร้ างความมั่นใจให้ แก่ผ้ ูร้องเรียน และผู้แจ้ งเบาะแส บริษัทให้ ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูล
ร้ องเรียนเป็ นความลับ และได้ กาํ หนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งเรื่อง
ร้ องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ยวข้ องด้ วยเท่านั้น และสําหรับผู้
ร้ องเรียนที่เป็ นพนักงาน จะได้ รับความคุ้มครอง มิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถานภาพการทํางาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดการสืบค้ นข้ อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องหรือไม่เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทําให้ สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่ าประโยชน์ เลขานุ การ
บริษัท จะร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้ อร้ องเรียนหรือคําถามเฉพาะเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย
แล้ วให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
(ก)

ข้ อร้ องเรียนหรือข้ อมูลที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการสืบค้ น เกี่ยวกับการฉ้ อโกงหรือ
ปฏิบัติไม่ชอบด้ วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัท อันจะทําให้ บริษัท เสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ท่พี ึงจะได้ รับ

(ข)

ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมาย หลั กเกณฑ์และข้ อกําหนดต่ างๆที่บริ ษัท จะต้ อง
ปฏิบัติตาม

(ค)

ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนิ นงานและนโยบายบัญชีและการเงินของ
บริษัทที่กาํ หนดไว้ แล้ ว

(ง)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) หรือรายการที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้ าข่าย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์

(จ)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้ อมูลทางการเงินของบริษัท

(ฉ)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

(ช)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(ซ)

ข้ อร้ องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด
เพิ่มเติม
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4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับข้ อมู ลข่ าวสารที่ต้องแจ้ งแก่ตลาดหลักทรั พย์ ผู้ ถือหุ้ น และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ทั้งในด้ านของความถูกต้ อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้
ข้ อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้
(1)

เปิ ดเผยข้ อมูลบริษัท ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ ทางการเงิน การ
เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงิน ต้ องผ่านการสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง แบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และ รายงานผลการดําเนินงานราย
ไตรมาส

(2)

เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(3)

เปิ ดเผยบทบาทและหน้ า ที่ของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการย่ อย จํานวนครั้ งที่
กรรมการแต่ ล ะคนเข้ า ร่ ว มประชุ ม และนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ และ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง ไว้ ภ ายใต้ หั ว ข้ อ การจั ด การและการกํา กับ ดู แ ลกิจ การตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี

(4)

เปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี

(5)

เปิ ดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในการแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี

ทั้งนี้ งานด้ านนั กลงทุ น สัมพั น ธ์ บริ ษั ท ได้ มอบหมายให้ ป ระธานเจ้ าหน้ า ที่บ ริ ห าร และประธาน
เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชีทาํ หน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง โดยบริษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารข้ อมูล ข่าวสาร และผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
-

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-502-0787 , 02-502-0797
Email : ir@mono.co.th
การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์
ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
จดหมายข่าวที่เผยแพร่ ต่อสื่อมวลชน ที่นาํ เสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองาน
แถลงข่าว
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5.

กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ฯลฯ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
5.1

โครงสร้างของคณะกรรมการ
(1)

กําหนดให้ คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้ เป็ น


กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร



กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็ นอิสระ


กรรมการอิสระ



กรรมการไม่อสิ ระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน 9 คน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจํานวน 4
คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดาํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารลงมา) และกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหารจํานวน 5 คน ซึ่งในจํานวนนี้ มี
กรรมการ 3 คน เป็ นกรรมการอิสระและดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ สําหรับ
กรรมการบริ ษั ทที่เป็ นผู้ บ ริ หารจํานวน 4 คน ประกอบด้ วย ประธานเจ้ า หน้ าที่บ ริ ห าร
ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและ
บัญชี โดยโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทมีสดั ส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ ายบริหารเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงาน ก.ล.ต. ได้ กาํ หนด
ไว้ ให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(2)

ในการประชุ มผู้ถือหุ้ นสามัญประจําปี ทุกครั้ งให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ น
อัตราจํานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ ได้ กใ็ ห้ ออกโดยจํานวนใกล้ ท่ีสุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออก
จากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้ จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ ง
กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตั้งใหม่อกี ได้ โดยที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
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4. ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ลงมติ ใ ห้ อ อก ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ข อง
จํานวนผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและ มีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถอื โดยผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ศาลมีคาํ สั่งให้ ออก

5.2

(3)

กรรมการอิสระจะต้ องมีคุณสมบัติตามข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์

(4)

คณะกรรมการบริษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่ น้อยกว่ า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด และต้ องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 3 คน

(5)

ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษัท และประธาน
เจ้ าหน้ า ที่บ ริ หารจะมาจากการคัด เลื อกของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน

(6)

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริ ษั ทในเครื อหรื อบริ ษั ทอื่นได้ แต่ ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ตลาดหลั กทรั พย์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดย
จะต้ องแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ รับทราบด้ วย ทั้งนี้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและ
บริษัทย่อย) ได้ ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้ องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(7)

คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อทํา หน้ า ที่ใ ห้ คํา แนะนํา ด้ า น
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฎิบัติหน้ าที่ใน
การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้ มีการปฎิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดต่ อสื่อสารกับผู้ถือหุ้ น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

คณะอนุกรรมการ
(1)

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้ มีคณะอนุกรรมการในด้ านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา
และกลั่นกรองรายละเอียด และได้ กาํ หนด คุ ณสมบัติ และขอบเขตหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้ อย่างชัดเจน
 กํา หนดให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ กํา หนดนโยบายและตั ด สิน ใจการ
ดําเนินงานที่สาํ คัญ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีหน้ าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ต่ างๆที่จะนําเสนอคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาอนุ มัติหรื อให้ ความเห็นชอบ
รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้ าน
ต่างๆของบริษัทให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ไม่ เ ป็ นบุ ค คล
เดี ยวกัน เพื่ อให้ มีการถ่ วงดุ ลอํานาจโดยแยกหน้ าที่การกํากับ ดู แลและการ
บริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร โดย
เป็ นผู้นาํ ของคณะกรรมการ และมีหน้ าที่ในฐานะเป็ นประธานการประชุม
คณะกรรมการ และการประชุ มผู้ ถือหุ้ น ส่ วนประธานกรรมการบริ หารเป็ น
หัวหน้ าและผู้นาํ คณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้ บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
 กําหนดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทาน
รายการทางการเงินของบริษัท ให้ มีความถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่ างเพียงพอ
และสอบทานให้ บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
มีค วามเหมาะสม และมีประสิทธิผ ล รวมถึงการปฏิบัติหน้ าที่ต่า งๆ ตามที่
กํา หนดในระเบี ย บหรื อ นโยบายของบริ ษั ท ตลอดจนกฎและประกาศที่
เกี่ยวข้ อง
 กําหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน เพื่อพิจารณา
สรรหาผู้ท่เี ห็นสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และนําเสนอการพิจารณา
ต่ อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุ มัติ หรือนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แล้ ว แต่ ก รณี รวมทั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาผลตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง สัญญาจ้ างผู้บริหารระดับสูง และอัตรา
การขึ้ นเงิ น เดื อ นโดยรวม เพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้อนุ มัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และ
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการ
จะต้ องนําเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมัติ
 กําหนดให้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือ
ทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(2)

ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้ อย 1
คนจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระด้ วย
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5.3

บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
การแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิจ ารณาแบ่ งอํานาจหน้ า ที่และความรั บ ผิด ชอบในการกํา หนด
นโยบายการกํากับดู แล และการบริ หารงานประจําวันออกจากกันอย่ างชัดเจน ประธาน
กรรมการไม่ ได้ เป็ นบุ คคลเดียวกันกับประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หาร ซึ่งประธานกรรมการมี
บทบาทหน้ าที่ในการเป็ นผู้นาํ และมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อัน
เป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ พิจารณาและกําหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ
ร่ ว มกั บ ฝ่ ายจั ด การ เป็ นผู้ นํา การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและแสดงความเห็น
อย่ างเป็ นอิสระ ตลอดจนทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัท ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการไม่ ได้ ร่วมบริ หารงานปกติประจําวัน แต่ ให้ การสนับสนุ นและคําแนะนําในการ
ดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่ านทางประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่ างสมํ่าเสมอ ในขณะที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้ กรอบอํานาจที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุ ดย่ อยหรื อ
คณะอนุ กรรมการ เพื่อให้ การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่ อยมีความเป็ นอิสระอย่ าง
แท้ จริง

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันประชุมล่วงหน้ าแต่ละปี อย่างน้ อย 4 ครั้งต่อปี
(ทุกๆ 3 เดือน) และกําหนดวาระประจําของแต่ละครั้งไว้ ชัดเจน เช่น การพิจารณา
อนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น ส่วน
ระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ
กรรมการจะร่ วมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเป็ น ในกรณีท่บี ริษัทไม่ได้ มี
การประชุ ม ทุ ก เดื อ น บริ ษั ท จะจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานเสนอให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดูแล
การปฎิบัติงานของฝ่ ายบริหารได้ อย่างต่อเนื่อง

(2)

จํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

(3)

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหน้ าที่
ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ได้ โดยให้ เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ติดต่อประสานงาน
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(4)

(5)

(6)

(7)
5.5

หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม รายละเอี ย ดวาระและเอกสารประกอบ จะจั ด ส่ ง ให้
คณะกรรมการบริ ษั ทล่ วงหน้ า ก่ อ นวันประชุ มอย่ า งน้ อย 7 วั น ยกเว้ น เอกสาร
ประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ นาํ เรื่องอภิปรายกัน
ในที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน
จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้ อม
ให้ คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่เี กี่ยวข้ องตรวจสอบได้
กรรมการที่ไม่ใช่ ผ้ ูบริหารสามารถจัดให้ มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ าร่ วม
ด้ ว ยได้ ต ามความจํา เป็ นและเหมาะสม โดยสามารถให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ นผู้
ประสานงานและควรแจ้ งผลการประชุมให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริหารทราบถึงผลการ
ประชุม
กรรมการบริษัทสามารถขอข้ อมูลหรือสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้ โดยตรงจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้ รับมอบหมาย
ในเรื่องนั้น
ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้ มีผ้ ูบริหารและผู้ท่เี กี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้
ข้ อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้ องและทันเวลา

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุ นให้ มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อปรั บปรุงและแก้ ไขการดําเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุ การบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการ
บริษัททุกท่าน โดยมีการกําหนดหัวข้ อที่จะประเมินอย่ างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการประเมิ น ตนเอง ประเมิ น คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิ จารณารับทราบ และปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที่
ต่อไป ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็ นดังนี้
(1) การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนําแนวทางจาก
ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนําไปใช้ ใน
การพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โดยมีหัวข้ อในการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้
-

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้ าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหาร
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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(2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้ กรรมการประเมิน
การปฏิบัติหน้ าที่ของตนเอง โดยกําหนดหัวข้ อประเมินให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมี
หัวข้ อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกําหนดกลยุทธ์ กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน
- บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
(3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมี
การประเมินตนเองเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ สามารถสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
(4) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร รับผิดชอบในการกําหนดเป้ าหมายและบริหารงานให้ บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ดังนั้น
ทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร รวมถึงให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารได้ ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็ นผู้สรุปรายงานผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนําผลประเมินมาเป็ นข้ อมูล
ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร โดยมี
หัวข้ อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
5.6

ความเป็ นผู้นาํ
การกําหนดกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
การสืบทอดตําแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
การพัฒนาตนเอง

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่
ในอุ ต สาหกรรม และกํา หนดขึ้น ตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยู่ในแต่ละคณะเป็ นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
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ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งค่าตอบแทนที่เป็ น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน จะพิจารณาค่ าตอบแทนและผล
การปฎิบั ติ งานของกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้ บ ริ ห าร และประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถอื หุ้นต่อไป
(4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจะพิจารณาค่ าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท เป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณา
จากการดําเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุ งาน และศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน เป็ นต้ น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
การพัฒนากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
สนับสนุ นให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้ าร่ วมการสัมมนา อบรมกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่ งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสามารถนําความรู้ท่ไี ด้ มาใช้ ประโยชน์หรือ
ปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้ อยกรรมการบริษัท จะต้ องผ่านการอบรม
และเข้ าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. กําหนด
จัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนําเสนอเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบั ติ หน้ า ที่ เช่ น คู่ มือ กรรมการบริ ษั ทจดทะเบี ยน แบบแสดงรายการข้ อมู ล ประจํา ปี
(แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นโยบายการกํา กั บ ดู แ ลกิจ การที่ดี จรรยาบรรณธุ ร กิจ จรรยาบรรณ
กรรมการ รวมทั้งข้ อมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และส่งเสริมให้
กรรมการเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้
ดีย่งิ ขึ้น
จัดให้ มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้ รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจะ
กําหนดช่ วงเวลาและพิจารณาผลการปฎิบัติงานดังกล่ าว เพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอด
งานของบริษัท อีกทั้งเป็ นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้ มีความรู้ความสามารถในการ
ทํางานมากขึ้นและสามารถทํางานแทนกันได้
(2)

5.7
(1)

(2)

(3)

ฉบับปรับปรุงและอนุมตั ิโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)
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