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คณะกรรมการบริษัท มี เจตนารมณ์ ท่ีจะส่งเสริมให้ บ ริษั ทมีการดาเนิ น งานที่มีป ระสิทธิภ าพ การ
บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้ นเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ ความสาคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความทุ่ ม เท รั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ อง
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้ บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี กาหนด
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร พร้ อมทั้งติดตาม ประเมินผล
ตลอดจนดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
4. ดาเนินการให้ มีโครงสร้ างการจัดการบริษัทที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตาม
ความเหมาะสม เพื่อช่วยกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ กาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการแต่
ละคณะ และฝ่ ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารอย่างชัดเจน
5. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการบริหารความเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. พิจารณารายการที่เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และ
ถือประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ
7. ให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่สะดวก
8. ตระหนักถึงการสร้ างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน คานึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย สังคมและสิ่งแวดล้ อมควบคู่กัน นอกจากนี้ พิจารณาถึง สภาพแวดล้ อม และการปรับตัว
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการสร้ างนวัตกรรม และนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้ องการลูกค้ า
9. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้ อมูลทางการเงิน และ
ข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้
10. ให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
11. สร้ างค่านิยมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกอันดีงามด้ านต่างๆ แก่พนักงาน สื่อสารให้
เข้ าใจในทิศทางเดียวกัน ปฏิบัติจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการปฏิบัติของบริษัท ได้ จัดทาขึ้นตามหลักการ
ก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี สาหรั บ บริษั ท จดทะเบี ยน ปี 2555 และได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุงแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบ
และยึดถือเป็ นแนวปฏิบัติ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง
การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ โดยมี การติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับดูแล มี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบอย่างสม่าเสมอ
นโยบายกากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสาคัญ 5 หมวด ดังนี้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

3.

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)

4.

การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ความโปร่ ง ใส และการรั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิน (Ensure
Disclosure , Transparency and Financial Integrity)

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

หน้า 4/22

นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
บริษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้ กาหนดแนวทางดาเนินการต่างๆ เพื่อสร้ างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้ รับ
การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน ได้ แก่ การได้ รับส่วนแบ่งในกาไร/เงินปั นผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท การได้ รับข้ อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้ องชัดเจน
รวมถึงการใช้ สทิ ธิลงคะแนนในเรื่องที่สาคัญๆของบริษัท เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ ป ระเด็น หรื อวาระสาคัญ ที่มี ผ ลต่ อทิศ ทางของธุร กิจ หรื อตามที่
กฎหมายกาหนด ผ่านการพิจารณาและ/หรืออนุมัติโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
2. จั ด ส่ ง หนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และเอกสารประกอบแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เป็ นการล่ ว งหน้ า ตามที่
กฎหมายกาหนด โดยมีข้อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สิทธิและการพิจารณาวาระ
การประชุม ประกอบด้ วย รายละเอียดวาระการประชุม ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ละวาระ หนั งสือ มอบฉั น ทะในรูป แบบที่ส ามารถก าหนดทิศ ทางการ
ลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทน
ข้ อมูลเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้ าประชุม รวมถึงข้ อบังคับบริษัทสาหรับ
การประชุม ขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 28 วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
1. บริษัทมีน โยบายส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้ น และนั กลงทุน สถาบัน โดยให้
ข้ อมูลวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เดินทางได้ อย่างสะดวก มีแผนที่ชัดเจน ระบบขนส่งมวลชน
เข้ าถึง บริษัทเปิ ดให้ ผ้ ูถื อหุ้ น ลงทะเบียนล่ วงหน้ าก่อนการประชุมอย่ างน้ อยหนึ่ งชั่วโมง และจัด
ช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอากรแสตมป์ และนาเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ ด
(Barcode) มาใช้ ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้ องแม่นยา
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2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้ มีการกระทาใด ในการจากัดโอกาสการเข้ าประชุม หรือสร้ างภาระ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นจนเกินควร ทั้งนี้ ไม่มีการกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้ องนาหลักฐานแสดง
ตนเกินกว่าแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้ งจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วย
ตนเองและที่มอบฉันทะ พร้ อมทั้งชี้แจง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุใน
ข้ อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมถึง การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้ มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และจัด
ให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อรักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นด้ วย
4. ประธานกรรมการ ดูแ ลให้ ก ารประชุมผู้ถือหุ้ น เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้ อง และ
ข้ อบังคับบริษัท โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ดาเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ
โปร่ งใส ระหว่ างการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ น ได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่ างทั่วถึง
ก่อนลงคะแนนและสรุปมติท่ปี ระชุมแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสาย
งานหลักได้ เข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
5. ส่งเสริมให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยง การทา
รายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้ องประชุม และนาผล
คะแนนมารวมกับ คะแนนเสียงที่ลงไว้ ล่วงหน้ าในหนั งสือมอบฉัน ทะ แจ้ งมติท่ีป ระชุ ม ผลการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แต่ละวาระให้ ท่ปี ระชุมทราบ และ
บันทึกในรายงานการประชุม
หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
1. เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัท ภายในวันทาการถัดจากวันประชุม
2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ประกอบด้ วย รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้ าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมและ
ไม่เข้ าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ปี ระชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ
บันทึกประเด็นคาถามคาตอบ ชื่อผู้ถามผู้ตอบ
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2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษั ทจัด ให้ มีก ารปฏิบัติต่อ ผู้ ถื อหุ้ น ทุกรายอย่ างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม โดยดาเนิ น การต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคาถามเกี่ยวกับ
บริ ษั ท ได้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยประกาศผ่ า นช่ อ งทางตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง
หลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และการส่งคาถามล่วงหน้ า
เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกเป็ นกรรมการ ได้ ล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลั กทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ท่ีได้ รับการเสนอชื่อต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้ องให้ ความยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบ
สมัครพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่ อให้ เป็ นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผ่ าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป
3. ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่
จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุม โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ตามมาตรา 105 แห่ ง
พระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ูถือหุ้น
ต้ องใช้ เวลาศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผ้ ูถือหุ้นอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์
ของบริษัท และสานักงาน ก.ล.ต. โดยคานึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทา
การใดๆที่จากัดสิทธิในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิ ดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือ
หุ้นด้ วยกัน
5. กาหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล และมีนโยบายการเก็บรักษาข้ อมูลและการป้ องกัน
การใช้ ข้อ มู ล ภายในเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร ดู แ ลให้ ก รรมการ ผู้บ ริห าร พนั กงาน และบุ ค คลที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพ ปฏิบัติตาม
นโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
6. มีการจัดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยไม่ใ ห้ ผ้ ูท่ีเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน
เปิ ดเผยข้ อมูลก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนเป็ นการทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้ ง
เตือน กรรมการและผู้บริหาร ต้ องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรอบระยะเวลา และก่อนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
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7. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่
ดารงตาแหน่งอยู่ เมื่อเข้ ารับตาแหน่งภายใน 30 วันทาการ และต้ องแจ้ งเกี่ยวกั บการซื้อหรือขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ล่ วงหน้ า ก่ อ นท าการซื้ อขายต่ อ คณะกรรมการหรื อ ผู้ ท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย เพื่ อ รายงานต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ารซื้ อหรื อ ขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
8. กาหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสีย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทึกใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียอย่างมีนัยสาคัญ เว้ นจาก
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น
9. ดูแลการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ กาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการทารายการ ให้ เป็ นไปตามขั้นตอนดาเนินงาน หลักการเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ า ข่ายต้ องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะมีการชี้แจงรายละเอียด
เหตุผลของการทารายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการทารายการ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์

3.

การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม
(Ethic) และคุณ ธรรม บริษัทมีการกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางปฎิบัติอย่ างเป็ น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ต่อกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
เป้ าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้
บริษัทเน้ นความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทั้งข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
แจ้ งข้ อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้ งข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทา Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น
ลูกค้า
บริษัทเน้ นให้ ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ า และมุ่งพัฒนาบริการและสร้ างสรรค์
บริการใหม่ๆ เพื่อนาเสนอต่อลูกค้ า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้ า
และใส่ใจต่อการแก้ ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้ าร้ องเรียนหรือให้ ข้อแนะนา
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พนักงาน
บริ ษั ท เน้ น การปฏิ บั ติ ต่ อ พนั กงานอย่ างเป็ นธรรมและเคารพสิท ธิม นุ ษ ยชน มี การจ่ า ย
ผลตอบแทนให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้ องกับสาย
อาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้ านสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัยในการทางาน
ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้ พนักงานทราบ
ถึ งคู่มือ พนั ก งาน ซึ่งระบุข้อกาหนดเกี่ยวกับ ระเบียบข้ อบั งคับ ว่ าด้ วยการทางาน รวมถึ ง
นโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึง
ได้ รั บ มากกว่ า ที่ก ฎหมายก าหนด อาทิ การประกั น สุข ภาพ และประกัน ชี วิ ต แบบกลุ่ ม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้ น
บริษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้ างประสบการณ์
ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้ พนักงานได้ อบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
เพื่ อให้ พนั กงานได้ รับการพัฒ นาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนวั ต กรรมต่ า งๆ ข้ อ ก าหนดและ
กฎระเบี ยบของหน่ วยงานต่ า งๆ ที่บ ริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม เช่ น การสัม มนาหรื อ อบรม
เกี่ยวกับประกาศ ข้ อกาหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนา
มาตรฐานการบั ญ ชีข องสถาบั น ต่ า งๆ การสัม มนาความรู้เกี่ยวกับ ระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็ นต้ น
เจ้าหนี้
บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อเจ้ าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการบริหาร
เงินกู้ยืมให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ การชาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกาหนด มี
ความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กับ เจ้ าหนี้ หากกรณี ท่ีไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ หรือกรณีเกิดการผิดนัดชาระหนี้ บริษัท
จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
คู่คา้
บริษัทเน้ นการปฏิบัติ กับคู่ค้าด้ วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติ ตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ ตกลงกันไว้ อย่างเป็ นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า
และมีการกาหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้ าง มีการ
คัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่กี าหนดไว้ โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทเน้ นดาเนินธุรกิจภายใต้ กติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจบนการแข่งขัน
เสรี ประพฤติตามกรอบกติกาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบัติท่ีดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหา
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ข้ อ มู ลความลั บ ของคู่แ ข่ งด้ วยวิธีก ารที่ไม่ สุจริต หรื อโจมตีคู่ แ ข่ งโดยใช้ ข้อมู ลที่บิ ด เบื อ น
ส่งเสริมและสนับสนุ นการร่วมมือ ทางการค้ ากับคู่แข่งที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
หรือ ความร่ วมมือ ในอัน ที่จะมีส่วนช่ วยในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และ
ประเทศให้ ย่งั ยืน
องค์กรกากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กาหนดโดยองค์กร
ที่ก ากับ ดู แ ลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อ ง เช่ น กรมพั ฒ นาธุร กิจ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นต้ น รวมทั้งให้
ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งถือเป็ นหนึ่งใน
พั น ธกิจ ในอัน ที่จ ะส่งเสริมการเติบ โตที่ย่ังยืน ให้ กับ บริษัท มีการอบรมให้ ความรู้ ปลูก
จิตสานึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้ พนักงานได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง
สร้ างสังคมที่ดี อนุ รักษ์รักษาสิ่งแวดล้ อม และตระหนั กถึงการใช้ ทรัพยากรและพลัง งาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตาม วัดผลความ
คืบหน้ าและความสาเร็จของโครงการในระยะยาว รวมถึงบริษัทให้ ความช่วยเหลือ บริจาค
ทรัพย์สนิ ให้ แก่มูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส เช่น
บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สานักงานให้ แก่ โรงเรียน วัด มูลนิธิ หรือหน่วยงาน
อื่น โดยให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
การดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
บริษั ทก าหนดให้ เป็ นหน้ าที่แ ละความรับ ผิดชอบของกรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนั กงานทุกคนที่
จะต้ อ งรั บ ทราบ ท าความเข้ า ใจ และปฏิบั ติ ต ามนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิจการ จรรยาบรรณทางธุ ร กิจ
จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่ างเคร่งครัด มิใช่ การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่
สามารถอ้ างได้ ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่กี าหนดขึ้นนี้
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ร จะต้ อ งดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบและถื อ เป็ นเรื่ อ งส าคั ญ ที่จะด าเนิ น การให้
พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการ
การตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินั ยสาหรั บ ดาเนิ น การกับ พนักงานที่ละเมิดหรือไม่ ป ฏิบัติตาม
นโยบาย
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การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน
1. บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ สาหรับเปิ ดรับข้ อ
ร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ รวมถึง การแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่น เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามการปฏิบั ติต ามการดู แ ลกิจการที่ดี โดยช่ องทางการรั บ เรื่อ ง
เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ได้ แก่
1.1 โทรศัพท์
1.2 โทรสาร
1.3 เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ที่ cghotline@mono.co.th
1.4 ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
1.5 ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ น กรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
2. กาหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้ องเรียน และการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษร เลขานุการบริษัท
จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาข้ อร้ องเรียนหรือคาถามเฉพาะเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของบริษัท หรือเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ เสีย
เพื่อป้ องกันและลดเวลาการสืบค้ นข้ อมูล อันที่ไม่เกี่ยวข้ องหรือไม่เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของบริษัท แล้ วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
2.1 ข้ อร้ องเรียนหรือข้ อมูลที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการสืบค้ น เกี่ยวกับการฉ้ อโกงหรือปฏิบัติ
ไม่ชอบด้ วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อัน
จะทาให้ บริษัท เสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ท่พี ึงจะได้ รับ
2.2 ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้ อกาหนดต่างๆที่บริษัท จะต้ องปฏิบัติตาม
2.3 ข้ อ ร้ อ งเรียนเกี่ยวกับ นโยบายการด าเนิ น งานและนโยบายบั ญ ชีแ ละการเงิน ของบริษั ท ที่
กาหนดไว้ แล้ ว
2.4 ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยง (Connected Transaction) กั บ บริ ษั ท ที่ เ ข้ า ข่ า ยตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
2.5 ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้ อมูลทางการเงินของบริษัท
2.6 ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
2.7 ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2.8 ข้ อร้ องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกาหนดเพิ่มเติม
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3. บริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเก็บ ข้ อ มู ล ร้ อ งเรี ย นเป็ นความลั บ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผ้ ู
ร้ อ งเรี ย น และผู้ แ จ้ งเบาะแส เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนดั งกล่ าวจะรั บ รู้เพี ยงเฉพาะในกลุ่ ม บุ ค คลที่ได้ รั บ
มอบหมายและที่เกี่ยวข้ องเท่านั้น และสาหรับผู้ร้องเรียนที่เป็ นพนักงาน จะได้ รับความคุ้มครอง มิ
ให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถานภาพการทางาน
ได้ กาหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดการสืบค้ นข้ อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องหรือไม่เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทาให้ สูญ เสียทรัพยากรโดยเปล่ าประโยชน์ เลขานุ การ
บริษัท จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้ อร้ องเรียนหรือคาถามเฉพาะเรื่องที่เป็ น ประโยชน์ต่ อ
การดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย
แล้ วให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
(ก)

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

(ข)

ข้ อ ร้ อ งเรียนเกี่ยวกับ กฎหมาย หลักเกณฑ์แ ละข้ อกาหนดต่ างๆที่บ ริ ษัท จะต้ อง
ปฏิบัติตาม

(ค)

ข้ อ ร้ อ งเรียนเกี่ยวกับ นโยบายการด าเนิ น งานและนโยบายบัญ ชีแ ละการเงิน ของ
บริษัทที่กาหนดไว้ แล้ ว

(ง)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) หรื อ รายการที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับ บริ ษัท ที่เข้ าข่ าย
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์

(จ)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้ อมูลทางการเงินของบริษัท

(ฉ)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

(ช)

ข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(ซ)

ข้ อร้ องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
เพิ่มเติม
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4. การเปิ ดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
(Ensure Disclosure , Transparency and Financial Integrity)
บริษัทให้ ความสาคัญกับข้ อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้ งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งในด้ านของความถูกต้ อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม
ดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินของบริษทั
1. ดูแลให้ มีระบบการจัดทารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยงบการเงิน ต้ องผ่านการสอบทานจาก
ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิ บั ติ ท่ี
เกี่ยวข้ อง รวมถึงเปิ ดเผยรายงานประจาปี แบบ 56-1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(MD&A) และข้ อมูลสาคัญ ทางการเงินต่ างๆ อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้ นักลงทุน
ทราบถึงข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละรอบ
ระยะเวลาการดาเนินงาน
2. เปิ ดเผยข้ อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้ อสังเกตผ่านช่อง
ทางการสื่ อ สารต่ า งๆ ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และนโยบายของบริษัท
3. เปิ ดเผยข้ อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อันประกอบด้ วย การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารงานด้ วยความโปร่งใส เป็ นธรรม นโยบายการต่อต้ านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีการสื่อสารให้ พนักงานยึดถือเป็ นแนวปฏิบัติ อันจะนาไปสู่การสร้ างคุณค่า
ให้ กบั ธุรกิจในระยะยาว
4. ดูแลกรรมการแต่ละรายให้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
5. สนับสนุนให้ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ
6. เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้ นในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ถ้ ามี) อย่ างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้ น
มั่นใจว่ามีโครงสร้ างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือ
นโยบายที่มี ผลต่ อ โครงสร้ างการถื อหุ้ น ความสัมพั น ธ์ของผู้ถื อหุ้ น หรื ออานาจในการควบคุ ม
บริหารกิจการ ให้ พิจารณาว่ าไม่เป็ นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ และมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
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7. เปิ ดเผยข้ อมูลทั้งข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอข้ อมูลที่
เป็ นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. มีช่องทางให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้ อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการ
บริษัท สาหรั บ ข้ อ มูล เรื่อ งต่ างๆ ได้ แ ก่ กิจกรรมของกรรมการ การกากับ ดูแ ลกิจการ และการ
ตรวจสอบ เป็ นต้ น
การจัดการสถานะทางการเงินของบริษทั
1. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างสม่าเสมอ หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถใน
การช าระหนี้ ให้ มี ก ารติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ร่ ว มกัน แก้ ไขปั ญ หา และด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า ง
ระมัดระวัง พร้ อมทั้งให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการกาหนดแผนการแก้ ไขปัญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้ เสีย รวมถึ งเจ้ าหนี้ ทั้งนี้ การตัดสิน ใจใช้ วิธีการใดๆ ต้ องเป็ นไปอย่ างสมเหตุสมผล และให้
รายงานสถานะการติดตามแก้ ไขปัญหาต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
3. การเสนอความเห็น หรื อ รายการใดๆ ให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้ น อนุ มัติ ดู แ ลให้ มีก ารพิ จารณาอย่ า ง
รอบคอบเพื่อไม่ให้ กระทบต่อความต่อเนื่องของการดาเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถ
ในการชาระหนี้
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
1. บริษัทได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี ทาหน้ าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
2. ดูแลให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและการพัฒนางานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน กาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอก
อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน และข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารข้ อมูล ข่าวสาร และผลการดาเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-100-8100 ต่อ 7878, 7787
Email : ir@mono.co.th
การประชุมพู ดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
- จดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่นาเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงข่าว
- กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ฯลฯ
-
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5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
5.1

โครงสร้างของคณะกรรมการ
(1)

กาหนดให้ คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้ เป็ น
•

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

•

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็ นอิสระ
•

กรรมการอิสระ

•

กรรมการไม่อสิ ระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 คน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจานวน 2
คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธาน
เจ้ าหน้ าที่บ ริหารลงมา) และกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บ ริหารจานวน 6 คน ซึ่งในจานวนนี้ มี
กรรมการ 4 คน เป็ นกรรมการอิสระและดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ สาหรับ
กรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหารจานวน 2 คน ประกอบด้ วย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ การตลาด โดยโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการ
อิสระเท่ากับ 1 ใน 2 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทาให้ เกิดการถ่วงดุลในการออก
เสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ ายบริหารเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ส านั ก งาน ก.ล.ต. ได้ ก าหนดไว้ ให้ มี ก รรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด
(2)

ในการประชุ มผู้ถือหุ้ น สามัญ ประจาปี ทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ น
อัตราจานวนหนึ่ งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ กใ็ ห้ ออกโดยจานวนใกล้ ท่ีสุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้ จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตั้งใหม่อกี ได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
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4. ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ลงมติ ให้ อ อก ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ข อง
จานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคาสั่งให้ ออก

5.2

(3)

กรรมการอิสระจะต้ องมีคุณสมบัติตามข้ อกาหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์

(4)

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

(5)

ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้ า หน้ าที่บ ริห ารจะมาจากการคั ดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน

(6)

สนับสนุนให้ กรรมการมีความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตน และทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบัติหน้ าที่ให้ บริษัทอย่างเพียงพอ

(7)

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานั กงาน
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
โดยต้ อ งแจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ รั บ ทราบด้ วย ทั้ งนี้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวม
บริษัทและบริษัทย่อย) ได้ ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้ องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(8)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ท่ี
เหมาะสม เพื่ อท าหน้ าที่ ใ ห้ ค าแนะน าด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้ องทราบ ดูแลการจัดการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญ
ต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้ มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งมีการเปิ ดเผยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจาปี
และเว็บไซต์ของบริษัท

คณะอนุกรรมการ
(1)

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้ มีคณะอนุกรรมการในด้ านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา
และกลั่น กรองรายละเอียด และได้ กาหนด คุณ สมบัติ และขอบเขตหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้ อย่างชัดเจน
• ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ก าหนดนโยบายและตั ด สิน ใจการ
ด าเนิ น งานที่ส าคั ญ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรอง
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เรื่ อ งต่ า งๆที่ จ ะน าเสนอคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ความ
เห็ น ชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติ ด ตามการด าเนิ น นโยบาย และแนวทางการ
บริหารงานด้ านต่างๆของบริษัทให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ไม่ เป็ นบุ ค คล
เดีย วกัน เพื่ อ ให้ มีก ารถ่ วงดุลอ านาจโดยแยกหน้ าที่การกากับ ดูแ ลและการ
บริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร โดย
เป็ นผู้ น าของคณะกรรมการ และมี ห น้ า ที่ในฐานะเป็ นประธานการประชุ ม
คณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้ น ส่วนประธานกรรมการบริห ารเป็ น
หัวหน้ าและผู้นาคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้ บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
• กาหนดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทาน
รายการทางการเงิน ของบริษัท ให้ มีความถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่ างเพียงพอ
และสอบทานให้ บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
มีค วามเหมาะสม และมีป ระสิทธิผ ล รวมถึ งการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ต่ างๆ ตามที่
ก าหนดในระเบี ย บหรื อ นโยบายของบริ ษั ท ตลอดจนกฎและประกาศที่
เกี่ยวข้ อง
• กาหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา
สรรหาผู้ท่เี ห็นสมควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และนาเสนอการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุ มัติ หรือน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ 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 อเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้อนุ มัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับ สูง และ
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการ
จะต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• กาหนดให้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิ จารณาความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดาเนินงานหรือ
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
การแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษั ท ได้ พิ จารณาแบ่ งอานาจหน้ าที่แ ละความรับ ผิ ดชอบในการกาหนด
นโยบายการก ากับ ดูแ ล และการบริหารงานประจาวัน ออกจากกัน อย่ างชัดเจน ประธาน
กรรมการไม่ ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน กับ ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริห าร ซึ่งประธานกรรมการมี
บทบาทหน้ าที่ในการเป็ นผู้นาและมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อัน
เป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ พิจารณาและกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ
ร่ ว มกั บ ฝ่ ายจั ด การ เป็ นผู้ น าการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็น
อย่ างเป็ นอิสระ ตลอดจนทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการไม่ได้ ร่วมบริหารงานปกติป ระจาวัน แต่ ให้ การสนั บ สนุ น และคาแนะน าในการ
ดาเนิ น ธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริหารอย่ างสม่ าเสมอ ในขณะที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้ กรอบอานาจที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ เป็ นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่ อยหรื อ
คณะอนุ กรรมการ เพื่ อให้ การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่ อยมีความเป็ นอิสระอย่าง
แท้จริง

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวันประชุมล่วงหน้ าแต่ละปี อย่างน้ อ ย 6 ครั้งต่อปี
(หรือทุกๆ 3 เดือน) และกาหนดวาระประจาของแต่ละครั้งไว้ ชัดเจน เช่ น การ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็ น
ต้ น ส่วนระเบี ยบวาระที่น อกเหนื อจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริหาร และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความสาคัญ และจาเป็ น ในกรณี ท่ี
บริษัทไม่ได้ มีการประชุมทุกเดือน บริษัท จะจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอ
ให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและ
ดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ ายบริหารได้ อย่างต่อเนื่อง

(2)

จานวนองค์ประชุมขั้นต่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด

(3)

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

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

5.5

หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม รายละเอี ย ดวาระและเอกสารประกอบ จะจั ด ส่ ง ให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ล่ วงหน้ า ก่อ นวัน ประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 7 วัน ยกเว้ น เอกสาร
ประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ นาเรื่องอภิปรายกัน
ในที่ป ระชุ ม และมี ก ารจดบั น ทึก การประชุ ม ซึ่ ง มี ร ายละเอีย ดครบถ้ วนชั ด เจน
จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้ อม
ให้ คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่เี กี่ยวข้ องตรวจสอบได้
กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ูบริหารสามารถจัดให้ มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ าร่วม
ด้ วยได้ ต ามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยสามารถให้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ นผู้
ประสานงานและควรแจ้ งผลการประชุมให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริหารทราบถึงผลการ
ประชุม
กรรมการบริษัทสามารถขอข้ อมูลหรือสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ โดยตรงจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้ รับมอบหมาย
ในเรื่องนั้น กรณี จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริษัท
กรรมการบริษัทสามารถขอข้ อมูลหรือสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ โดยตรงจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้ รับมอบหมาย
ในเรื่องนั้น กรณี จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริษัท
ส่ ง เสริ ม ให้ กรรมการมี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น และเสนอเรื่ อ งที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้ าสู่วาระการประชุม
ในการประชุมทุกครั้ง สนั บ สนุ น ให้ มีผ้ ูบ ริหารระดับ สูงหรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้ องเข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้ องและ
ทันเวลา

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ปรับ ปรุงและแก้ ไขการดาเนิน งาน ทั้งนี้ เลขานุ การบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการ
บริษัททุกท่าน โดยมีการกาหนดหัวข้ อที่จะประเมินอย่ างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการประเมิ น ตนเอง ประเมิ น คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที่
ต่อไป ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็ นดังนี้
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(1) การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนาแนวทางจาก
ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนาไปใช้ ใน
การพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โดยมีหัวข้ อในการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้
- โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้ าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
(2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้ กรรมการประเมิน
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องตนเอง โดยก าหนดหั ว ข้ อประเมิ น ให้ สอดคล้ องกั บ หน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ
โดยมีหัวข้ อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกาหนดกลยุทธ์ กากับดูแล และติดตามการดาเนินงาน
- บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
(3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมี
การประเมินตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ สามารถสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการบริษัท
(4) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร รับผิดชอบในการกาหนดเป้ าหมายและบริหารงานให้ บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ดังนั้น
ทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร และให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ ประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัท
เป็ นผู้ สรุ ป รายงานผลการประเมิ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณ า
ค่ าตอบแทนทุ ก ปี เพื่ อ น าผลประเมิน มาเป็ นข้ อมู ลในการพั ฒ นาการปฏิบัติ ห น้ าที่ และ
กาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร โดยมีหัวข้ อการประเมินตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
-

ความเป็ นผู้นา
การกาหนดกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
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5.6

ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
การสืบทอดตาแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
การพัฒนาตนเอง

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน พิ จารณาโครงสร้ างและอัต รา
ค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้ น
ต่อไป โดยพิจารณาแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่
และค่าตอบแทนตามผลดาเนินงานของบริษัท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาว
ของบริ ษั ท และเปรี ย บเทีย บกั บ ระดั บ ค่ า ตอบแทนของอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง
พิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดารง
อยู่ในแต่ละคณะ เป็ นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
(3) คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล
การปฏิบั ติ งาน อนุ มั ติ โครงสร้ างค่ าตอบแทนที่จู งใจสาหรับ ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมิน
เป็ นการล่วงหน้ า ติดตามผลการดาเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้างต้ น
(4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท เป็ นประจาอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณา
จากการดาเนิ นงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงานของพนักงาน อายุงาน เป็ นต้ น
และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป
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5.7
(1)

(2)

(3)

การพัฒนากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
สนับสนุ นให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุ การบริษัท เข้ าร่วมการสัมมนา
อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต.
หรือหน่ วยงานอื่น ๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารประจาปี เพื่อให้ สามารถนาความรู้ มาใช้
ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้ อยกรรมการบริษัท จะต้ อง
ผ่ า นการอบรมและเข้ า อบรมในหลั ก สูต รต่ อ เนื่ อ งตามเกณฑ์ ท่ีต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
จัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนาเสนอเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบั ติ ห น้ าที่ เช่ น คู่มื อ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ยน แบบแสดงรายการข้ อ มู ลประจาปี
(แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ดี จรรยาบรรณธุ ร กิ จ จรรยาบรรณ
กรรมการ รวมทั้งข้ อมูลการดาเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดาเนินงาน และส่งเสริมให้
กรรมการเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้
ดีย่งิ ขึ้น
กากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan) จัดการหมุนเปลี่ยนงานตามความ
ถนั ดของผู้บ ริหารและพนั กงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจะกาหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นแผน
สืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเป็ นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้ มีความรู้ความสามารถ
มากขึ้น และทางานแทนกันได้
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