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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั ฯ ทีด่ �ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับด้านอาหารและบริการ มีสาขาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า เป็ น จ�ำนวนมาก และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในเรื่ อ งการบริ ก าร ความปลอดภั ย และคุ ณ ภาพของอาหาร จึ ง ท�ำให้ บ ริ ษั ท ฯ
มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากการด�ำเนินธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นในหลักการและได้น�ำข้อบังคับต่างๆ มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนดนโยบายบริหารกิจการ
รวมถึงการก�ำกับดูแลภายในหน่วยงาน เพื่อให้กิจการด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ได้วางไว้
ความส�ำคั ญ ของการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามองค์ ป ระกอบนั้ น เป็ น แนวทางในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส
และมีความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นการปลูกฝัง
ให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีจิตส�ำนึกในจริยธรรม ในการด�ำเนินธุรกิจด้านบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี
ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตและความมั่นคง
ที่ยั่งยืน และเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะท�ำงาน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ด้วยความเสียสละ ไม่คิดเล็กคิดน้อย
เพือ่ มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อให้เกิด
ในประโยชน์ส่วนตนจะค�ำนึงถึงผลลัพธ์
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน
โดยรวมขององค์กร และส่วนรวม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์
3. เพือ่ เป็นเครื่องมือการวัดผล
เป็นหลักก่อนเสมอ
ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
และตรวจสอบการท�ำงานต่างๆ
6. เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ
การกำ�กับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน
ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่
ที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนบรรลุ
เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำ�นึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย
เป้าหมายของบริษัทฯ
เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
โดยรวมมีคุณธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับ
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้จึงได้
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กำ�หนดเป็นนโยบายด้านการจัดการ
ดูแลที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
7. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติ
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทาง
อย่างเท่าเทียมกันมีสิทธิในการเข้าถึง หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทาง
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ
ในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
ในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงาน
8. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้ง
ให้ทำ�หน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิ
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตาม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และผู้ร่วมงานทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา
ที่สำ�คัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
กลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญ
จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้
อย่างรอบคอบ และมีระบบ
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้
ความส�ำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับความเป็นอยู่
รับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหาร
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
และความสุขในการท�ำงานของ
ที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแล
พนักงาน ประโยชน์องค์กร และคู่ค้า
และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส
ให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา
ร่วมกัน เป็นล�ำดับ
เป็นธรรม
สถานที่ และวาระการประชุม
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผล
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะมุ่งมั่น
กิจการที่ดี
ประกอบในแต่ละวาระหรือ
และทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้
ความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ
1. เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการ
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและ
และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่าง
ที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน
วิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสาร
ประธานกรรมการและประธาน
เป็นสากล สามารถตรวจสอบได้
แนบวาระการประชุม และ
เจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงผู้บริหาร
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทุกท่าน
ในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัด
ละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
การจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมบริษัทฯ จะวางตน
จะเกิดขึ้น
ในการศึกษาสารสนเทศ
ให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นผู้น�ำ
ของบริษัทฯ
ในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่าง
ในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะอ�ำนวย
ความสะดวกในการประชุม
ผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุม
ให้มีขนาดเพียงพอรองรับจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียงและ
ไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรค
ในการเดินทาง
1.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชุม
หรือส่งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้
เช่น ทางเว็บไซต์บริษัทฯ
1.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม
ได้ด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติ
แทนผู้ถือหุ้นโดยได้รับเอกสาร
และค�ำแนะน�ำในการมอบ
ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอชื่อ
กรรมการอิสระให้เป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะ
2. การด�ำเนินการในวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทฯ ได้มีการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนน และแสดงผล เพื่อให้
การด�ำเนินการประชุมสามารถ
กระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง
และ แม่นย�ำ
2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามประธานกรรมการ
และประธานกรรมการชุดย่อย
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
แยกส�ำหรับแต่ละระเบียบวาระ
ที่เสนอ ในการลงมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึง
กรรมการเป็นรายบุคคล
การดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
2.4 บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยดำ�เนินการดังนี้
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผย 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้น
ให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึก
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแล
ไว้ในรายงานการประชุม
ให้บริษัทฯ แจ้งก�ำหนดการประชุม
พร้อมระเบียบวาระ และ
2.5 ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรร
ความเห็นของคณะกรรมการ
เวลาให้อย่างเหมาะสมและ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
แสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถาม
ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วัน
ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตาม
ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ
1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแล
3. การจัดท�ำรายงานการประชุม และ
ให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม
3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
บันทึกการชี้แจงขั้นตอน
รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
การลงคะแนน และวิธีการแสดง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภท
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ของหุ้น
ก่อนด�ำเนินการประชุม รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดท�ำ
ตั้งประเด็น หรือซักถาม
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ บันทึกค�ำถามค�ำตอบ
ทั้งฉบับ
และผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
และงดออกเสียงเป็นอย่างไร
ส่วนน้อย
รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก�ำหนด
ผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ที่ลาประชุมด้วย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน
3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึง
ทราบถึงผลการลงคะแนนของ
ความเป็นธรรมและความโปร่งใส
แต่ละวาระในการประชุมสามัญ
ในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท�ำการ
ที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
ถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก�ำหนด
วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอ
ชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา
ล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ
2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ด�ำเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระ
ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า
2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายคน

3.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่มีสาระ
ส�ำคัญและงบการเงินของบริษัทฯ
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน
ทั่วไป ท�ำการเผยแพร่หรือ
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
มิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่าง
ส่วนงานเพื่อป้องกันการน�ำข้อมูล
ภายในที่มีสาระส�ำคัญซึ่งยังมิได้
เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป
ไปเปิดเผยก่อนเวลาอันควร
เว้นแต่ส่วนงานนั้นจ�ำเป็นต้อง
รับทราบโดยหน้าที่และให้ดูแล
ข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลแก่
หน่วยงานราชการที่ก�ำกับดูแล
3.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูล
ที่ส�ำคัญและงบการเงิน
ของบริษัทฯ ท�ำการซื้อ ขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วัน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ให้แก่สาธารณชนทราบ

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล
และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และเพื่อเป็นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) บริษัทฯ
ได้มีการก�ำหนดนโยบายการดูแล
การใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย
จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ
รับทราบ และต้องออกนอก
ห้องประชุมในวาระนั้นๆ
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4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
พิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ทุกไตรมาส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย
คณะกรรมการให้ความสำ�คัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า
คู่ค้า คู่แข่ง สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยได้จัดทำ�จรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ให้พนักงานให้ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่ทุจริต
ไม่จ่ายสินบน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรง
และเป็นธรรมซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติ
แยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
ลูกค้า
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและมั่นใจ
ให้แก่ลูกค้า พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
และบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกค้า อีกทั้ง
ให้ความสำ�คัญในการสร้างความสะดวก
ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าโดยมีหน่วยงานที่ติดตาม
และรับเรื่องร้องเรียนนำ�มาปรับปรุง
การบริการอยู่เสมอ
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คู่ค้า
มุ่งมั่นที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอื้อประโยชน์
ร่วมกัน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ
ของคู่ค้า ในธุรกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์
อย่างสูงสุด เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
อย่างสูงต่อคู่ค้า รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
ต่อความลับทางการค้าของคู่ค้า
คู่แข่ง
มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการให้บริการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ทำ�ลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันถือว่าบริษัทอื่น
เป็นคู่ค้าและเป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน
มีสัตยาบันร่วมกันในการประกอบวิชาชีพ
สังคม
คณะกรรมการ ตระหนักถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม โดยมอบเป็นนโยบาย
ให้ฝ่ายจัดการ นำ�เรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม CSR (Corporate Social
Responsibility) เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมในภาพรวม และส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคมทุกภาคส่วน
พนักงาน
ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมกันในการทำ�งาน และยึดหลัก
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล ทั้งค่าตอบแทน
สวัสดิการ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อ
ความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน
ตลอดจนให้ความสำ�คัญเรื่องการพัฒนา
พนักงานทุกระดับ ในด้านความรู้ ทักษะ
และค่านิยมที่ดีในการทำ�งาน อีกทั้งดูแล
เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของ

4.2 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
พนักงานในโรงงานและให้พนักงานทุกคน
ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสาน
ปฏิบัติงานมีการนำ�ระบบการประเมินและ
กับนักลงทุน สถาบัน นักวิเคราะห์
การวัดผลอย่างเป็นธรรมตามความสามารถ
หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(Competency) และได้กำ�หนดดัชนี
ในการให้ข้อมูล การด�ำเนินงาน และ
การวัดผลสำ�เร็จ (KPIs : Key Performance
การลงทุนของบริษทั ฯ ด้วยช่องทาง
Indicators) มาวัดผลสำ�เร็จในการทำ�งาน
การติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
ของพนักงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย
ได้ง่าย
ผู้ถือหุ้น
4.3 ข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
มุ่งมั่นในการดำ�เนินงานที่จะรักษา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้าง
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้นด้วย
หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจาก
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
ที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็น
ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส
ทางการต่อตลาดหลักทรัพย์
และเชื่อถือได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
แห่งประเทศไทยแล้ว
ได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้
คู่กับรายงานประจ�ำปี ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลใน
รายงานประจ�ำปี นอกจากนั้น
จะต้องเปิดเผยรวมถึงจ�ำนวนครั้ง
ในการประชุมในแต่ละปี

4.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน
ทันเวลา และเชื่อถือได้ อย่างเท่าเทียม
กัน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบ ทางรายงานประจ�ำปี
การแจ้งข่าวสาร ผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงาน
ครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามที่
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Management Discussion and
ได้ก�ำหนดแนวทางไว้โดยบริษัทฯ
Analysis) ควบคู่กับงบการเงิน
มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญ
ทุกไตรมาสรวมถึงต้องพิจารณา
และจ�ำเป็นอย่างสม�่ำเสมอทั้งภาษา
ค่าสอบบัญชีและเปิดเผยค่าสอบบัญชี
ไทยและภาษาอังกฤษโดยผ่าน
ในรายงานประจ�ำปี
ช่องทางการสื่อสารทั้งตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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4.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
แก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน
รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ
ค่าตอบแทน และรวมถึงค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
4.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการ
ตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยจัดให้มีการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
พร้อมทั้งด�ำเนินการให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้ง
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ควรไม่เกิน
12 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะก�ำหนดเป็นครั้งคราว และใน
จ�ำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ที่มีอยู่

(2) กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้
รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมาย และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) คณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการให้กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งหลาย
บริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อ
ให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดย
ก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการ
แต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน
5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้
เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ อาจลดลง
หากจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการ
ไปด�ำรงต�ำแหน่งมีมากเกินไป
และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย
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(4) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มี
เลขานุการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ให้ค�ำ
แนะน�ำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ควรทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแล
กิจกรรมของกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาจบ
ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย
หรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการ
(5) คณะกรรมการสามารถ
ตั้งคณะอนุกรรมการได้อย่าง
ไม่จ�ำกัดตามความจ�ำเป็นเพื่อ
ช่วยกลั่นกรองและควบคุมดูแล
งานด้านต่างๆ
(6) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
มีความโปร่งใสและชัดเจน
โดยคณะกรรมการสรรหาเป็น
ผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ พร้อมประวัติอย่าง
เพียงพอส�ำหรับการคัดเลือก
เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะกรรมการ
สรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ พิจารณาน�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ
แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
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(7) มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการ
ทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(8) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
จะได้รับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจ�ำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการบริษัทฯ ภายใน
เวลา 3 เดือนนับจากที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
(9) คณะกรรมการก�ำหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการไปด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของ
ต�ำแหน่งกรรมการและจ�ำนวน
บริษัทที่สามารถไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อน
(10) คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทฯ สรุปข้อมูลใหม่ๆ
ให้กรรมการใหม่รับทราบ
ผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัทฯ
และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยม
ชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ได้ดียิ่งขึ้น
5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(2) ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ
และติดตามดูแลการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ
ที่ก�ำหนดไว้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ
และของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร
รวมทั้งทบทวนแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ
มีกระบวนการที่มีประสิทธิผล
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง

(3) พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ
งบประมาณ และเป้าหมาย
การปฏิบัติงานประจ�ำปีที่เสนอ
โดยฝ่ายจัดการ และติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

(8) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม
(5) ดูแลให้มีการก�ำกับตรวจสอบ
ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีภายนอก
ให้ท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
(6) ดูแลให้มีการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และภายในเวลาที่ก�ำหนดรวมทั้ง
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�ำปี

(9) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
เคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
การใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น
(10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม จะต้องแจ้งให้ประธาน
กรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
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(11) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
5.3 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
เฉพาะเรื่อง
และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัด
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน
ให้มีการก�ำหนดตารางการประชุม
มอบหมายอ�ำนาจให้แก่กรรมการ
เรื่องที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
คณะอนุกรรมการ บุคคล
อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
เป็นรายปี และให้เลขานุการ
หรือนิติบุคคล ให้กระท�ำ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาตั้ง
บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ร่วมกันหรือแยกกันเพื่อ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
รับทราบก�ำหนดการดังกล่าว
กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหลายอย่างแทน
โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้
อย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
โดยการมอบหมายอ�ำนาจ
1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี/
กับการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ดังกล่าวนั้น จะต้องอยู่ภายใต้
การเงิน และต้องมีคุณสมบัติ
โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่
ขอบเขตอ�ำนาจตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความเป็นอิสระ
จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
ระเบียบวาระการประชุมและ
และมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
แห่งประเทศไทย และตามนิยาม
เอกสารประกอบการประชุม
หน้าที่ของผู้รับมอบอ�ำนาจ
กรรมการอิสระที่ก�ำหนดส�ำหรับ
ก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมอบหมาย
บริษัทฯ โดยเฉพาะเพือ่ ท�ำหน้าที่
อย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้
อ�ำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะ
ตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี
ที่เป็นการมอบหมายอ�ำนาจที่
ระบบรายงานทางการเงิน
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่
หรือผู้รับมอบอ�ำนาจ สามารถ
รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก
เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
พิจารณาและอนุมัติรายการ
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
หรือกระท�ำการใดๆ ที่ตน
(3) ประธานกรรมการ เป็นผู้ให้
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(2)   คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเห็นชอบในการจัดวาระ
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
กิจการที่ดี สรรหา
การประชุมโดยการปรึกษาหารือ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และพิจารณาค่าตอบแทน
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วน
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
และกรรมการแต่ละท่าน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
บริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดต้อง
มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่อง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
เข้าสู่วาระการประชุม โดยก�ำหนด
หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็น
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
ให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่
การอนุมัติรายการธุรกิจปกติ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
รวบรวมการน�ำเสนอเรื่องเข้าสู่
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ
วาระการประชุมจากกรรมการ
และคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่
แต่ละท่าน
ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้ว
บริหาร โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
สรรหาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
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(4) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละ
วาระการประชุม จะต้องงด
ออกเสียง หรืองดให้ความเห็น
ในวาระนั้นๆ ส�ำหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใด
ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธาน
กรรมการจะขอความร่วมมือ
ให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย
โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อ
ที่ประชุมเพื่อรับทราบและเชิญ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกนอก
ห้องประชุมในวาระนั้นๆ
(5) คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่
บันทึกการประชุมให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา และต้อง
มีความชัดเจนทั้งผลการประชุม
และความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อใช้ในการอ้างอิง
5.5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้ตนเองได้เนื่องจาก
เป็นการขัดกันของผลประโยชน์
การก�ำหนดค่าตอบแทนจึงต้อง
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก�ำหนด
และเสนอให้กรรมการเห็นชอบ
จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
ตามผลงานที่คณะกรรมการได้ท�ำไว้
ต่อไป

5.6 การประเมินผลของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการก�ำหนด
บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่
ค่าตอบแทน มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
บริหาร
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มี
เกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการฯ และประธาน
ตนเองเป็นรายปี เพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่บริหาร ในด้าน
กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน
การก�ำหนดโครงสร้าง/
และปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผล
อย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบ และสอดคล้อง
บริษัทฯ จะใช้แนวทางตาม
กับผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับ
การประเมินที่เสนอแนะโดย
ที่สามารถจูงใจและรักษา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
และด�ำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม
หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนิน
เดียวกัน มีโครงสร้าง/
ธุรกิจของบริษัทฯ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ที่มีความชัดเจน โปร่งใส
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ
ง่ายต่อการเข้าใจ
จัดให้มีการประเมินผลงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์
และนโยบายการก�ำหนดค่า
เพื่อเปรียบเทียบกับผล
ตอบแทนกรรมการในแต่ละ
การด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการ
ต�ำแหน่งทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะท�ำการประเมินในแบบ
บริษัทฯ ต้องน�ำเสนอค่าตอบแทน
ประเมินผล และคณะกรรมการ
กรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
โดยก�ำหนดเป็นวาระการประชุม
ประธานกรรมการ เป็นผู้แจ้ง
ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ผลการประเมินต่อประธาน
ผู้ถือหุ้น
เจ้าหน้าที่บริหารและ
คณะกรรมการบริษัทฯ
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงาน
เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ
หลักการเหตุผลไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีและงบการเงินของ
บริษัทฯ
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5.7 แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
5.9 หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
ของเลขานุการบริษัทฯ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
บริหาร และฝ่ายบริหาร
สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุด
จัดท�ำแผนในการทดแทน
ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง
ต�ำแหน่งงาน (Succession Plan)
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ในระดับบริหารและต�ำแหน่ง
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ในสายงานหลัก
ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานเพื่อทราบเป็นประจ�ำ
ถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
(2) จัดการเรื่องการประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมที่ต่อเนื่อง
คณะกรรมการและการประชุม
ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตน
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อ
พึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ
จะด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจ
(3) บันทึกรายงานการประชุม
ว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากร
คณะกรรมการและการประชุม
ที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งมติของ
ตามความเหมาะสม
ที่ประชุมคณะกรรมการและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหาร
5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องทราบและติดตาม
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติตามมติ ดังกล่าว
และอ�ำนวยความสะดวกให้มี
ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(4) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร
ดังต่อไปนี้ (ก) ทะเบียนกรรมการ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับ
(ข) หนังสือนัดประชุม
การพัฒนาความรู้จากหน่วยงาน
คณะกรรมการ รายงาน
ก�ำกับดูแลอย่างสม�่ำเสมอ
การประชุมคณะกรรมการ
และต่อเนื่อง  โดยมอบหมายให้
และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ ประสานงาน
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
กับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตร
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
การฝึกอบรมต่างๆ
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(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วน
ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
และผู้บริหาร
(6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศในส่วน
ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลตามระเบียบและ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
(7) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร
ของบริษัทฯ
(8) ให้ค�ำแนะน�ำและข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ที่คณะกรรมการต้องทราบ
และปฏิบัติ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
และสม�่ำเสมอ
(9) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

