นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุ งซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

บทนา
การกากับดูแลกิ จการที่ ดี เป็ นแนวทางที่ บริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ และนามาใช้เป็ น
นโยบายสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่ งคณะกรรมการมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการบริ หารงานของบริ ษทั โดยเป็ นผูก้ าหนด
นโยบายการบริ หารกิจการ รวมทั้งระบบการกากับดูแล เพื่อให้ดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากพัฒนาการด้านสังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายาม
กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริ ห ารจัดการที่ เป็ นมาตรฐานตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสนับสนุ นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรปรับปรุ งนโยบายการ
กากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับพัฒนาการของแนวคิดข้างต้น
ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นนั้น จะช่วยให้การดาเนิ นงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดาเนิ นธุ รกิจที่ยึดมัน่ ในความถูกต้องและโปร่ งใส รวมทั้ง
เป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนัก และมีจิตสานึกในจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนแก่บริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจและเป็ นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
ทุกฝ่ าย รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ

(.........................................................)
ประธานกรรมการ

สารบัญ
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สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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1.

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยสิ ทธิข้ นั พื้นฐานต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พึงได้รับมีดงั นี้


สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรื อโอนหุ้น

บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
 สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่ งคาถามล่ วงหน้ า

บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบตั ิให้
สอดคล้อ งกับ ที่ ก ฎหมายก าหนด จึ ง มี น โยบายให้ สิ ท ธิ์ แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในการเสนอวาระการประชุ ม ของผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยผูถ้ ือหุ ้นต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระที่ตอ้ งการนาเข้าที่ประชุม หรื อคาถามที่ตอ้ งการให้ตอบใน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดื อนก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี และกาหนดสัดส่ วนของการถือหุ ้นในการเสนอ
วาระไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการ
รับเรื่ องให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอ
วาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคาถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com)


สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ได้กาหนด วัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุ ้นได้รับสิ ทธิ ต่างๆ ในการ
เข้าร่ วมประชุมดังนี้
ก่อนวันประชุม
ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้แจ้งกาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยมอบหมาย
ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อนัด
ประชุมในรู ปแบบเอกสารที่มีขอ้ มูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อ 14
วัน ในบางกรณี ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ โดยหนังสื อนัดประชุ มได้ระบุ ขอ้ เท็จจริ งและเหตุ ผล
ความเห็ น ของคณะกรรมการในแต่ ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ ม พร้ อมทั้งแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง
ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้น และประกาศหนังสื อนัดประชุมลงในหนังสื อพิมพ์
ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วันและล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกาหนด
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สาหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั จะพยายามติดต่อกับ
นักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั กาหนดให้มีข้ นั ตอนในการประชุ มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคานึ งถึ งความสะดวก สิ ทธิ และความ
เท่าเทียมของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และเพียงพอเพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชัว่ โมง ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้เข้า
ร่ วมการประชุ ม เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามในที่ ประชุ ม โดยประธานกรรมการทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม
จะแนะนากรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และชี้ แจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ก่อนเริ่ มประชุม และดาเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม บริ ษทั จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสาหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
และตรวจนับคะแนนเสี ยงพร้อมทั้งเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยงในทุ กวาระ ทั้งเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง
คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็ นและ
ซักถาม ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่ องการดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการ
ถัดไป โดยมติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสี ยงทั้งที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระ และจัดทารายงานการ
ประชุมที่ ระบุรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมประชุม คาชี้ แจงที่ เป็ นสาระสาคัญ คาถาม คาตอบหรื อ
ข้อคิดเห็นโดยสรุ ปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน14 วัน
นับแต่วนั ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com) เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้


สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
หนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ ี่ตอ้ งออกตามวาระ
สามารถกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
- ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นยังมีสิทธิ ในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
นอกจากนั้น ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง บริ ษทั ยังได้ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นในการพิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน
ที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีขอ้ มูล
เพียงพอที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา


สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริ ษทั ได้กาหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ ยวกับผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเข้ารับการ
แต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้


สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ข่ าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่ างสมา่ เสมอและทันเวลา

บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนาข้อมูล
ที่สาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เป็ นปั จจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com)


สิทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไร

บริ ษทั มีการจัดสรรกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในรู ปของเงิ นปั นผล โดยบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนและการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
กาหนดจ่ายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของแต่ละบริ ษทั และตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ฐานะทางการเงินของบริ ษทั นั้นๆ ด้วย

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่าเทียมกัน

บริ ษทั ตระหนักถึ งหน้าที่ ในการดู แลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยตามสิ ท ธิ อย่างเป็ นธรรม
และมี น โยบายถื อ ปฏิ บัติ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก รายอย่างเท่ าเที ยมกัน ในการเข้าร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น และออกเสี ยงลงคะแนน
การรับส่วนแบ่งกาไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริ หารงานอย่างสม่าเสมอและทันเวลา
โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่ งเสี ยง และกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น
ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถระบุ
คะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริ ษทั เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งระบุ ถึง
เอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ได้
จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ยังได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุ ้น

3/21

ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะดาเนิ นการประชุมเรี ยงตามวาระที่ ระบุในหนังสื อ
นัดประชุ ม โดยไม่ มี การเพิ่ ม วาระการประชุ ม นอกเหนื อ จากที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อนัด ประชุ ม หรื อ แจกเอกสารเพิ่ มเติ ม
ในที่ประชุมซึ่งจะเป็ นการลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจากัดจานวนบุคคลที่จะ
ทราบข้อมูล และนาระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกาหนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลของบริ ษทั ให้กบั พนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้พนักงานทุกคน
รับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ การไม่กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กาหนดไว้ใน
จริ ยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น
ในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรื องดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้อมูลที่
สาคัญที่ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั และได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือครอง
หลักทรั พย์ของบริ ษทั ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บ รรลุนิติภาวะ ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์อนั เนื่ องมาจากการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่เกิดรายการ รวมทั้งบท
กาหนดโทษตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมี การเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ดงั กล่าว กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องแจ้งให้หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ทราบ เพื่ออานวยความสะดวกและ
ประสานงานในการจัดส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
นอกจากนั้น บริ ษทั ยังกาหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
ในกรณี ที่ เกิ ด รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ บริ ษ ัท ก าหนดให้ ก รรมการ ผู ้บ ริ ห าร พนั ก งาน
และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ
แนวทางการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิทุกครั้งก่อนทารายการ โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมพิจารณาในวาระ
ที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของตน นอกจากนี้ บริ ษทั จะทาการเปิ ดเผยรายการที่ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยทากับบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยแสดงไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report)
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางเพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั
ได้แจ้งแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่ งคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการทาหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิ บตั ิ
ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอและเคร่ งครัด

3.

การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสี ย

บริ ษทั ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ที่ จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไร
ให้กบั บริ ษทั ซึ่ งส่ งผลต่อความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ได้ บริ ษทั จึงได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึง
สิ ท ธิ และผลประโยชน์ ที่ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย พึ ง ได้รับ อย่างทั่ว ถึ ง การจัด ให้ มี ช่ อ งทางส าหรั บ ให้ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย สามารถ
ส่ งความคิดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริ ษทั ได้ ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
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คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือปฏิ บัติ และได้เผยแพร่ คู่มือดังกล่าวไว้ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com)

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษทั มี นโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลทั่วไปที่ สาคัญ ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จ
และผลประกอบการของบริ ษทั ที่ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลา อย่างทัว่ ถึงและเท่าเที ยมกัน
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริ งของบริ ษทั รวมทั้งทิ ศทางการดาเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ในอนาคต โดยได้เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารต่ างๆ เพื่ อให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งได้รับ ทราบ
ผ่านช่ องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com)
รายงานประจาปี (Annual Report) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
การจัด ให้ มี ช่ องทางในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล อย่ างหลากหลาย นอกเหนื อ จากการรายงานผ่ านระบบข่ าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ดังนี้


-

รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทารายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่ จะสะท้อนให้
เห็นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนิ น งาน โครงสร้ า งคณะกรรมการ รวมทั้ง การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ นรอบปี ที่ ผ่ านมาของคณะกรรมการบริ ษ ัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นต้น
-

เว็บไซต์ของบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดี ว่าในปั จจุบันการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นช่ องทางที่ สะดวก
รวดเร็ ว ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและน่าเชื่อถือ ดังนั้น
คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่ ม เติ ม จากที่ ได้เคยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจ าปี เช่ น นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จการ
จริ ยธรรมธุ รกิ จ ข่าวที่ บริ ษทั เผยแพร่ งบการเงิ น รวมทั้งรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็ นต้น
-

นักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริ การข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั กับ ผูล้ งทุ น ผูถ้ ื อหุ ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั กิ จกรรม
จัดการลงทุ น (Roadshow) การประชุ มร่ วมกับนักวิเคราะห์ การประชุ มทางโทรศัพท์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นสามารถติ ดต่ อ
หน่ วยงานดังกล่ าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรื อ ที่ www.i-mobilephone.com หรื อที่ อีเมล์ Pongthep.V@samartcorp.com
โดยบริ ษทั ได้กาหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบตั ิ ดังนี้
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จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
2. เปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นที่ต้ งั
5. รักษาความลับของบริ ษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็ นมืออาชีพ
7. หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
8. ปฏิ บัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่ วงใกล้ประกาศงบการเงิ นและแนวปฏิ บัติในการซื้ อขายหุ ้น
ที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องแล้ว
บริ ษทั ยังได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการดาเนิ นงานในแต่ละไตรมาสให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป
โดยมีคณะกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ


การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ ได้ แก่

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- ค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ ห าร บริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายค่ าตอบแทนกรรมการไว้อ ย่างชัด เจน
และโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเที ยบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสู งเพียงพอที่ จะ
รั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ต ้อ งการไว้ไ ด้ กรรมการที่ ไ ด้รั บ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษท
ั


ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้ง
มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกที่มี
ความเป็ นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ และความน่ าเชื่ อถื อของ
รายงานทางการเงินอีกด้วย
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คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้ องกัน
มิให้เกิ ดการทุ จริ ตหรื อดาเนิ น การที่ ผิดปกติ อย่างมี สาระสาคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิ สระ เป็ นผูด้ ู แลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุ ณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report) ของบริ ษทั ด้วย

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทางาน
ที่ โปร่ งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชี พ และมีประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เช่น ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย
ด้านการกากับดูแลกิจการ หรื ออื่นๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนไม่
น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่น โดยมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในจานวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด และต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน นอกจากนั้น กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
5.2

คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1. มี คุณ สมบัติที่ ไม่ข ัดต่อ พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ ง
ตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริ ษทั
2. เป็ นผูท้ ี่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
4. เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชี พ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
5. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สุจริ ต
6. เป็ นผูท้ ี่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพัน ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น
บิ ดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษท
ั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุ มของบริ ษ ัท และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้ นที่ มี นัย ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม หรื อหุ ้ นส่ วนของส านักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษ ัท สั ง กัด อยู่ เว้น แต่ จ ะได้พ ้น จากการมี ล ัก ษณะดังกล่ าวมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นได้รั บ
การแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ งการให้บ ริ การเป็ นที่ ป รึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อ ไม่ เป็ นหุ ้ น ส่ ว นในห้ างหุ ้ น ส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้าง พนัก งาน
ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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5.3

วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งใหม่ได้ โดยได้รับเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
สามารถดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทาคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั เป็ นอย่างยิง่ และการดารงตาแหน่งเกิน
วาระที่ กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิ สระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วย
5.4

ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
5.4.1

การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนิ นงาน บริ ษทั ได้แยกตาแหน่ งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร มิให้เป็ นบุคคลเดี ยวกัน โดยประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
5.4.2

การถ่ วงดุลของกรรมการ

บริ ษทั มีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในจานวน
ดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่า 3 คนที่ มีความเป็ นอิสระ
อย่างแท้จริ งจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ หรื อความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่ วมในการ
กากับดูแลกิจการด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ในอ านาจการด าเนิ นงาน บริ ษั ท ได้ แ ยกต าแหน่ งประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
5.4.3

บทบาทหน้ าที่และความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทในการกากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และแนวทาง
ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก ฝ่ าย ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมที่ดี ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์
สุจริ ต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดาเนิ นกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี้

9/21

1. ปฏิ บัติ ห น้าที่ ด้วยความรั บ ผิ ดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อ สัต ย์สุจริ ต เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ และภารกิจของบริ ษทั ทุกปี
4. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริ ษทั
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
รวมทั้ งพิ จ ารณาค่ าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ างๆ ที่ น าเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เพื่อดู แลระบบบริ หาร และระบบการควบคุมภายใน
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ ก าหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
7. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุการบริ ษทั รวมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ของฝ่ ายบริ หารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทางบการเงิ น ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญ ชี ของบริ ษทั และลงลายมื อชื่ อเพื่อรับรอง
งบการเงิ น ดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณาคัดเลื อกและแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี และพิ จารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมที่ เสนอโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในการประชุ มสามัญ ประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยง
11. กากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ บริ ษทั
ได้มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด
12. มีหน้าที่ ในการแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิ ชกั ช้าถึ งการเข้าไปมี ส่วนได้เสี ยของตน หรื อบุ คคล
ที่ เกี่ ยวข้องไม่ ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้อมในสัญ ญาใดๆ หรื อการท าธุ รกรรมใดๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รั บ ผิ ดชอบในฐานะผู ้น าของคณะกรรมการในการก ากั บ ติ ดตาม ดู แลการบริ หารงานของ
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และ
คะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
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บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริ ษ ัท ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ ายจัด การไว้อ ย่า งชัด เจน
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทาหน้าที่ เป็ นหัวหน้าคณะหรื อผูน้ าคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในการบริ หารจัดการ
โดยครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. มีอานาจในการทานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่ กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิของบริ ษทั เรื่ องอานาจอนุมตั ิดาเนินการ
4. การดาเนิ นงานใดๆ ที่ ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอ านาจ หรื อมอบอ านาจช่ วงที่ ท าให้ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารหรื อผู ้รับมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร สามารถอนุ มตั ิ รายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้น
เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
โดยการอนุ มตั ิ รายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ ประชุ ม
ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อพิ จารณาอนุ ม ัติ รายการดังกล่ าวตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
5.5

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 นโยบายการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

เพื่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย
ในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
 นโยบายการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายในการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษ ัท อื่ นของผูบ้ ริ ห าร
ระดับ สู ง โดยก าหนดให้ ก่ อ นที่ ผู ้บ ริ ห ารท่ า นใดจะไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท อื่ น จะต้อ งแจ้ง ให้
คณะกรรมการบริ ห ารทราบเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ต้อ งไม่ เป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ที่ ดาเนิ น ธุ รกิ จสภาพอย่าง
เดียวกับบริ ษทั หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
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5.6

ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ สรรหา
คัดเลื อก และเสนอบุ คคลให้ดารงต าแหน่ งประธานกรรมการ กรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการชุ ดย่อย ประธาน
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุการบริ ษทั พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทน
ให้เหมาะสมกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โดยการสรรหาบุ ค คลเข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการ ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง
กรรมการว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนิ นการสรรหา คัดเลือกบุคคล
เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษ ัทเพื่ อพิ จารณาอนุ ม ัติ ยกเว้นกรณี ที่ มีการแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่หรื อกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนิ นการสรรหา
คัดเลื อกบุ คคลเข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการ และน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จารณาก่ อ นที่ จะน าเสนอ
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็ นชอบเกิ นกว่า
กึ่ งหนึ่ งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิท ธิ ออกเสี ยง โดยผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้
คะแนนเสี ยงที่ มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ สาหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะ
ดาเนิ นการสรรหา คัดเลือก บุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
กาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาด ารงตาแหน่ งกรรมการอิ ส ระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท ยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบ หรื อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ที่สาคัญต่อบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
ทั้งนี้ สาหรั บการคัดเลื อกกรรมการเข้าด ารงต าแหน่ งคณะกรรมการชุ ดย่อยดังกล่ าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา
คัดเลื อกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา
แผนการสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้เล็งเห็ น ถึงความจาเป็ นและความส าคัญของการสื บทอดตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ที่ มี
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารว่างลง ซึ่งนอกจากบริ ษทั จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สรรหา
คัดเลื อก และเสนอบุ คคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแล้ว บริ ษ ัทยังได้จัดทาแผนสื บทอด
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้น โดยทาการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่ในตาแหน่ งผูบ้ ริ หารดังกล่าว และพัฒนา
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนพนักงานว่าการดาเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มุ่งหวังให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั อย่างโปร่ งใส
และมีคุณธรรม ปฏิ บัติหน้าที่ ตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม จึงกาหนดจรรยาบรรณใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังนี้
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ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
มีความเป็ นอิสระในด้านการตัดสิ นใจ และการกระทาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้อง
ปฏิ บัติห น้าที่ โดยหลี กเลี่ ยงความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ส่ วนตนต่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท เพื่ อให้การ
บริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่ วนได้เสี ยในกิจการที่ กระทากับบริ ษทั หรื อในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั
ทั้งนี้ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลที่ เป็ นความลับของบริ ษทั และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยไม่ให้รั่วไหลไปยังบุ คคลที่ ไม่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1.
2.
3.
4.
5.

5.7

ค่ าตอบแทนกรรมการ

บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่ ม ตามปริ มาณความรั บ ผิด ชอบที่ เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิ จารณา
ค่าตอบแทนในเบื้ องต้น แล้วนาข้อมูลที่ ได้เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุ คคลไว้ใน
รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั
5.8

การปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ
5.8.1

การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
ทิ ศทางการดาเนิ นงาน แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน มาตรการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และ
งบประมาณที่ กาหนดไว้อย่าง มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่ อเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่
กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อแก่ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ด ไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์
ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมที่ดี ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การดูแลให้การดาเนิ นกิ จการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ข้ อ บั งคั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
5.8.2

การแต่ งตั้งคณะกรรมการชุดย่ อย

เพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และช่วยแบ่งเบา
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ภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบหรื อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษทั มีท้ งั หมด 6 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิ สระ ที่ ได้รับ การสรรหาและคัด เลื อ กโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่ เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้อ งสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่า ง
เพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ี่ มี คุณสมบัติ ดังกล่ าว และกรรมการตรวจสอบ
รายนั้นต้องระบุ คุ ณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสื อรั บรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ตอ้ งส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี โดยมีวาระการดารงตาแหน่ งติดต่อกันไม่
เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่าการ
ดารงตาแหน่ งเกิ น วาระที่ กาหนดมิ ได้ท าให้ค วามเป็ นอิ สระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับ การอนุ มตั ิ จาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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4. พิจารณาคัดเลื อก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญ ชี ภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่ าตอบแทนของบุ ค คลดังกล่ าวต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ประกอบความเห็ น ต่ อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่ อให้ม ั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมี วาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่ งของบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ กรรมการที่ ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าวมีสิทธิ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร
โดยตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนิ นธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริ หารงาน และ
อานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาเนินนโยบายและแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ที่ได้
กาหนดไว้ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริ ษทั ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4. พิจารณากาหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงิ นเดื อนของพนักงาน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. มีอานาจในการทานิ ติกรรมการผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่ กาหนดไว้ในนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั เรื่ องอานาจอนุมตั ิดาเนินการ
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ ทาให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
สามารถอนุ ม ัติ รายการที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่ วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่ เป็ นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาอนุ มตั ิ ไว้ โดยการอนุ ม ัติรายการดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
3) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการมีวาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะพิ จารณาคัด เลื อกกรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษ ัท และ/หรื อ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่ อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง เข้าด ารงต าแหน่ ง กรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การใหม่ ทุ ก ปี ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธาน
กรรมการกากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริ ษทั
จัด ตั้งขึ้ น รวมทั้ง ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน ให้เป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิ บตั ิที่สาคัญๆ ของบริ ษทั ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดีอย่างสม่าเสมอ
4. เสนอแนะข้อ ก าหนดที่ เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ข้อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี
แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
5. ดูแลให้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
6. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท พร้ อ ม
ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
กาหนดให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาแหน่งทุกปี
โดยให้กรรมการที่ อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูก
เลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการบริ ษทั สาหรับการแต่งตั้งกรรมการ
ทดแทน ในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกกรรมการ
และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณี อื่นๆ
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2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุการบริ ษทั ในกรณี ที่มี
ตาแหน่งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้ง
กาหนดหลักเกณฑ์ ในการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สาหรับ
กรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ให้เหมาะสมกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ สอดคล้อ งกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กาหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
5. พิจารณากลัน่ กรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริ ษทั
6. กลัน่ กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ถูกขึ้นบัญชีดาหรื อถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จดั ทาขึ้น
7. ในกรณี ที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่ พน้ วาระกลับเข้าดารงตาแหน่ ง ควรนาเสนอผลงาน
(Contribution) และประวัติ การเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการและการประชุ มผู ้ถื อหุ ้ นให้
ผูถ้ ือหุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
แต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งแรกหลังจาก
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยกรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดทิ ศทางธุ รกิ จที่ ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปั จจัยความเสี่ ยงที่ สาคัญ
พร้อมทั้งกาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงนั้น
2. กาหนดมาตรฐานของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในส่ วนงาน
ต่างๆตามความรับผิดชอบ
3. กากับดูแลให้มนั่ ใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง และพนักงานได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการสารวจความเสี่ ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจ
5. สนับสนุ นและพัฒ นาการบริ หารความเสี่ ยงให้เกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทั่วทั้งองค์กร และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน มีวาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนจะพิ จารณาคัดเลื อกกรรมการ และผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่ งของบริ ษ ัท และ/หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนใหม่ทุกปี ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งแรกหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยกรรมการที่ครบกาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
1. กาหนดนโยบาย ตลอดจนแผนการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่สอดคล้องกับการ
ดาเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
2. ให้การส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบาย
พัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
3. กากับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนิ นการ และประเมินประสิ ทธิ ผลของ
การดาเนินการตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
4. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.8.3

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกาหนดการประชุมประจาไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่ งกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
กาหนดการดังกล่าว เพื่ อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่ วมประชุ ม ได้ ซึ่ งในหนังสื อเชิ ญ ประชุ ม มี การ
กาหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา หน่วยงานเลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วม
ประชุ ม โดยข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้จัดส่ งหนังสื อเชิ ญ ประชุ มให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนวัน
ประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน นอกจากนั้น หากกรรมการท่ านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการ
ประชุมก็สามารถกระทาได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอ
เพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่ องอื่นๆ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท กาหนดให้คณะกรรมการมี จานวนองค์ประชุ มขั้นต่ า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
5.9

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริ ษทั จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่าย
บริ หารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมที่ มีอยูน่ ้ นั มีการปฏิบตั ิจริ งอย่างสม่าเสมอและเป็ นไป
อย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่ อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดาเนิ นงานที่ มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดี จะช่วยให้บริ ษทั รับทราบรายการผิดปกติและเป็ นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า รวมทั้งลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ระบบการควบคุ มภายในที่ บริ ษทั ได้กาหนดขึ้ น สอดคล้องกับแนวทางการจัดการระบบควบคุ มภายในที่
ก าหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุ ม
ด้ า น องค์ ก รและสภาพ แวดล้ อ ม (Organizational and Control Environment) การบ ริ ห ารความเสี่ ยง (Risk
Management) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
(Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring)
5.10 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและ
การเมือง รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดับโลก ซึ่ งนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวได้รวมถึง
มาตรการในการป้ องกันและจัดการกับความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) คอย
ดูแลและติดตามความเสี่ ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่ วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. การก าหนดแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งของแต่ ล ะหน่ ว ยงานภายในบริ ษ ัท ตามแผนงานหลัก ของ
บริ ษ ัท และความเสี่ ยงในการดาเนิ น ธุ รกิ จ ต่างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น เพื่ อให้แผนงานการบริ หารความเสี่ ยง
สอดคล้องกับแผนงานและเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ ยงตามแผนงานในการบริ หารความเสี่ ยงข้างต้น แต่ละหน่ วยงานที่ รับผิดชอบจะได้
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยงจากการประเมิ นโอกาสและผลกระทบที่ ความเสี่ ยงดังกล่าวจะมี
ต่อองค์กร แล้วจึ งกาหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ ยงตามความเหมาะสม โดยมี หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระสานงานและเข้าร่ วมสอบทานความเสี่ ยงตามมาตรการลดความเสี่ ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริ หารความเสี่ ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดาเนิ นงาน โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยฝ่ ายบริ ห ารจากทุ ก หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง โดยจะมี การจัดประชุ ม
ทุ ก ไตรมาส เพื่ อ ติ ด ตามและทบทวนผลการด าเนิ น การจัด การความเสี่ ย งดัง กล่ าว โดยหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในจะทาการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ ยงของแต่ละบริ ษทั หรื อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่บริ ษทั ได้ต้ งั ไว้
นอกจากการบริ หารความเสี่ ยงตามที่ กล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีการฝึ กอบรม สัมมนา รวมทั้งกาหนด
มาตรการในการบริ หารความเสี่ ยง เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิ บตั ิ การและ
ระดับบริ หาร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งจิ ตสานึ ก การฝึ กอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิ ด และหลักปฏิ บัติในการบริ หาร
ความเสี่ ยงขององค์กร อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรและผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ สื บไป
5.11 การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และเลขานุการบริษัท
5.11.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการกาหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล
เป็ นประจ าทุ กปี เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริ ษ ัท ทั้ง ยังมี การพิ จ ารณาทบทวน
ประมวลข้อคิ ด เห็ น ในประเด็น ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท และการปฏิ บัติ ห น้าที่ ของ
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คณะกรรมการบริ ษทั อันจะก่อให้เกิ ดการพัฒนาการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยจะนาผลการประเมินที่ได้ไป
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย
เป็ นประจาทุ ก ปี โดยคณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการกากับ ดู แ ลกิ จการ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน จะประเมินใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการพัฒนาและการฝึ กอบรม สาหรับการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมิ นในหัวข้อที่ เกี่ ยวกับโครงสร้ างและคุ ณสมบัติของคณะกรรมการการ
ประชุ มของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ การพัฒ นาและการ
ฝึ กอบรม กิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หาร เพื่อนาผลการประเมิ นที่ ได้ไปพัฒ นาการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย
แต่ ล ะคณะให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และเป็ นไปตามหน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
5.11.3 การประเมินประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการกาหนดให้มี การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารเป็ นประจาทุกปี ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็ นผูน้ า การกาหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผน
และผลปฏิ บัติท างการเงิ น ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน
การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสื บทอดตาแหน่ง ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้ง
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนาไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
5.11.4 การประเมินเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของเลขานุ การบริ ษทั เ
ป็ นประจ าทุ ก ปี ในหั ว ข้อ ที่ เกี่ ย วกับ ทัก ษะความรู ้ ค วามสามารถของเลขานุ ก ารบริ ษ ัท การปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบี ยบต่างๆ (Compliance) การติดต่อและประสานงาน การจัดเก็บเอกสาร การจัดประชุม รวมทั้งการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อนาผลการประเมินที่ ได้ไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของเลขานุ การบริ ษทั ใน
การกากับดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ก าหนดให้มี การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ ทุ กครั้ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงกรรมการ โดยจัด ให้ มีคู่ มื อ
กรรมการ เอกสารและข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ของกรรมการใหม่ รวมทั้งการจัดให้มีการแนะนา
ลักษณะของธุรกิจ และแนวทางการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนิ นงาน
ด้านต่างๆ ของบริ ษทั ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และจริ ยธรรมธุรกิ จ
ทั้งนี้ คู่มือกรรมการของบริ ษทั ได้ครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
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-

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
ภาระหน้าที่ และข้อพึงปฏิบตั ิในการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของกรรมการ บริ ษทั ยังได้สนับสนุ นให้
กรรมการได้เข้าร่ วมสัมมนาในหลักสู ตรต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งจัดโดย IOD
5.13 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก ผูท้ ี่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม
เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั โดยมีบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งให้คาแนะนาแก่กรรมการเกี่ ยวกับข้อบังคับของบริ ษทั
และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุ ม คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย และการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ /
ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริ ษทั ได้แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อนัดประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ รายงานประจาปี ของบริ ษทั เป็ นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่ รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมทั้งจัดส่ งสาเนา
รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
ในกรณี ที่เลขานุ การบริ ษทั พ้นจากตาแหน่ ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ เลขานุ การบริ ษทั คนเดิ มพ้นจากตาแหน่ งหรื อไม่อาจปฏิ บัติหน้าที่ และ
คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
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