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คานิยาม
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทย่อย”

หมายถึง

บริ ษัท ใด ๆ ที่บ ริ ษั ทฯ มี อ านาจควบคุ ม กิ จ การ ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือการมีอานาจควบคุม
คะแนนเสี ย งส่ ว นใหญ่ ใ นที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท นั้ น ไม่ ว่ า
โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่ ว่า เพราะเหตุใด หรื อการมี อานาจ
ควบคุ ม การแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนกรรมการตั้ ง แต่ กึ่ ง หนึ่ ง ของ
กรรมการทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยให้
รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทที่บริษัทฯ มีอานาจควบคุมกิจการ
ต่อไปเป็นทอด ๆ ด้วย

“บริษัทฯ”

หมายถึง

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

“ผู้บริหาร”

หมายถึง

บุคคลที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ตามบทนิยามที่กาหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้บริหารระดับสูง”

หมายถึง

บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
นักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
-

การซื้อขายหรือการโอนหุ้น

-

การมีส่วนแบ่งในผลกาไรของกิจการ

-

การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

-

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานประจาปีของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญที่กฎหมายกาหนดดังนี้


การเสนอชื่อ การแต่งตั้ง หรือการถอดถอนกรรมการ ซึ่งถือเป็นผู้ทาหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นในการ
บริหารจัดการกิจการ



การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ



การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี



การจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปันผล



การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ



การลดทุนหรือเพิ่มทุน



รายการพิเศษอื่นใดตามที่กฏหมายกาหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทฯ อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ จะจัด การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เ ป็นไปตามกฎหมาย แนวทางที่กาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ และนโยบายของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1.

การจัดทาและส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่จากัด
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สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ โดยข้อมูลใน
หนังสือเชิญประชุมอย่างน้อยจะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้


วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม



วาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุ ม และจ านวนคะแนนเสี ย งในการลงมติ ส าหรั บ วาระที่ต้ อ งมี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนน



คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสาหรับการลงทะเบียน การออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทาหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
2.

การดาเนินการและการอานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง มีระบบการ
รักษาความปลอดภัยที่ดี และมีขนาดเพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะแนบแผนที่แสดง
สถานที่ประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode)
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะ
จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส าหรั บผู้ เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยการรั บมอบฉั นทะจากผู้ ถือหุ้น อีกทั้งจะเปิดให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่
ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแนะนาคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ป ระชุม ทั้งนี้
ระหว่างดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ อย่างเต็มที่ โดยจะจัด
ให้มีการตอบคาถามอย่างตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลาอภิปรายพอสมควร อนึ่ง สาหรับวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ บริษัทฯ จะให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุค คล และเพื่อส่ งเสริมการปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในการ
พิจารณาวาระดังกล่าว
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3.

การจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ
ได้ โดยจะบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้


องค์ประชุม



รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน



สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่
เป็นสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ



ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตลอดจนบัตรเสีย

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน
กับวันประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม
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หมวดที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง และไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการ
จัดการประชุมผู้ถือหุน้ ที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีมาตรการป้องกัน
การใช้ข้ อมู ลภายในและนโยบายป้องกันความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่ อมิให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ
การประชุมผู้ถือหุ้น
1.

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ บริษัทฯ ได้แนบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการ
มอบฉันทะอย่างชัดเจน อีกทั้งยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอันถือเป็นการส่งเสริมการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นด้ว ย นอกจากนี้
ผู้ ถื อ หุ้น ยั ง สามารถดาวน์ โ หลดหนั ง สื อมอบฉั น ทะแบบ ก. แบบข. และแบบ ค. (ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอ (ก) เรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมและ (ข) ชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบทางระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.

บริษั ทฯ จะไม่เพิ่ มเรื่ องประชุ มใดในวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีจาเป็น
เร่งด่วน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้
ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นราย
อื่น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
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1.

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน

2.

ห้ า มกรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั กงานของบริ ษั ท ฯ หรื อบริ ษัทย่ อยที่อยู่ ในตาแหน่ งหรื อสายงานที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศงบการเงิน หรือวัน
ประกาศการเข้าทารายการหรือลงทุนในโครงการที่มีนัยสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้
หากมี การซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ฯ ในช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ต้องแจ้งรายละเอียดของรายการต่อ
คณะกรรมการบริษัททันที

3.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
(แบบ 59-2) ของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด
ในนิติบุคคลนั้น เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และจัดส่ง รายงานดังกล่าว
ให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ รวมทั้ง
จัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม จัดทาสรุป และนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมรอบสิ้นปี

การกากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ฯ ตระหนั กถึงความส าคั ญในการด าเนิ นธุ ร กิ จด้ วยความโปร่ งใส และถือเป็น เรื่ องส าคั ญที่จะไม่ ใ ห้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการดารงตาแหน่งในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน และได้กาหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายรายการระหว่างกัน โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กาหนด (ก) เมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่มีผลทาให้เกิดการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างปีบัญชี และ (ค) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เป็นประจาทุกปี และจัดส่งรายงาน
ดังกล่า วให้เลขานุการบริษัทเก็บรวบรวมพร้อมส าหรั บการเปิด เผยต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อต้อง
พิจารณาการเข้าทารายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ใน
การนี้ เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
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2.

บริษัทฯ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกั นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กระบวนการทารายการนั้นมีความ
ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดย
เงื่อนไขของรายการต้องเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนใน
การพิจารณาอนุมัติ

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ และจะไม่กระทาการใด ๆ ในลักษณะเป็นการ
จากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึ งข้อมูลของบริษัทฯ จึงจัดทาและเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nine.co.th และจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้
ข้ อ มู ล และตอบค าถามต่ า ง ๆ ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ และผู้ ส นใจลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
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หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม
เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จึงปฏิ บัติกับผู้มีส่ วนได้เสีย อย่า งเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยต้องไม่น้อยกว่า สิทธิที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้งพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่
จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ในการสร้างความสาเร็จ ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว
ในการนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct) และสื่อสาร
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รับทราบและยึดถือปฏิบัติตาม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
บริษัทผ่านสานักเลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
สานักเลขานุการบริษัท

: อีเมล: [punapa@nine.co.th]
ไปรษณีย์ไปยังสานักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

: อีเมล: [yutthapol@nine.co.th]
ไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ
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หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและ
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ระบบการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยข้ อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยจะต้อง (ก) มีเนื้อหาที่
ถูกต้ อง ครบถ้วน เพี ยงพอ ชั ดเจน และทันเวลาตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง (ข) จัดทาขึ้ นอย่ าง
รอบคอบ โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย และ (ค) ปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชน
ข้อมูลและสารสนเทศที่บริษัทฯ จะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดดังนี้
1.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3.

งบการเงิน ผลการดาเนินงาน และคาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี

5.

ข้อมูลหรือเอกสารที่นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

6.

โครงสร้างและรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ

7.

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

8.

รายชื่อ ประวัติ และข้อมูลการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

9.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

10.

เอกสารเกี่ ยวกั บบริษัทฯ และนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทฯ เช่น นโยบายการกากับดู แลกิ จการ คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
เป็นต้น

11.

ช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน
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หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการในจานวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

2.

องค์ประกอบคณะกรรมการต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง ทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น รวมถึง มี ค วามรู้ และความสามารถในสาขาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น
ประโยชน์กับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนและเพื่อไม่ให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.

กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม เป้าหมายการดาเนินงานทั้งที่เป็นตัว เงินและไม่ใช่
ตัวเงิน แผนงานและงบประมาณประจาปี และพิจารณา ทบทวน และอนุมัตเิ ป็นประจาทุกปี

3.

กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา

4.

ก าหนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานผ่ า นการจั ด ให้ มี ร ะบบกลไกการจ่ า ย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
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5.

กาหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน
การทางาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม พร้อมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตติ ่าง ๆ เป็นประจา

6.

พิจารณาอนุ มัติร ายการส าคั ญ ของบริ ษัทฯ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่ จากั ด เพี ย งการได้ มาหรื อจาหน่ า ยไปซึ่ ง
ทรั พ ย์สิ น การลงทุนในธุ ร กิจใหม่ และการด าเนิ นการใด ๆ ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคั บ และ
นโยบายของบริษัทฯ

7.

พิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
โดยคานึงผลประโยชน์ของบริษัท ฯ ผู้ถือหุ้นโดยรวม และผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็น
สาคัญ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทารายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลของรายการนั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ

8.

จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
และนโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว
ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

9.

จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

10.

กาหนด ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย แนวทาง กรอบและกระบวนการการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร กากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

11.

จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทฯ
กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย และ
ทบทวนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจา

12.

มอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนมี อานาจปฏิบัติการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งแทน
ภายในระยะเวลาที่เ ห็นสมควร ซึ่ งอาจยกเลิก แก้ ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอานาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การ
มอบหมายให้ กรรมการหรื อบุค คลใดดังกล่า วจะต้องไม่ เป็นการทาให้ กรรมการหรือบุคคลดั งกล่า ว
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ มีผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

13.

จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทาและการเปิดเผยรายงานทางการเงิน
ไว้ในรายงานประจาปีควบคู่กับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
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14.

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กาหนดเกณฑ์การประเมิน รวมถึง
ประเมิ น ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า หน้ า ที่บริ หาร ตลอดจนจัด ทาและทบทวนแผนสื บทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกาหนดกระบวนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประชุมคณะกรรมการ
-

บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและติดตามผล
การดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งกาหนดการประชุมตลอดทั้งปีให้กรรมการ
ทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้

-

บริ ษั ทฯ จะจั ด ส่ ง หนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ งระบุ ส ถานที่ วั นเวลา และวาระการประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้
กรรมการสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัทโดยตรง

-

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุม

-

บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1.

กากั บ ดู แ ลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดาเนิ นงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนดู แลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี

2.

พิจารณากลั่นกรองเรื่ องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได้

3.

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือ
เชิ ญประชุมไปยั ง กรรมการ และเป็นประธานในการประชุ ม คณะกรรมการ ทาหน้ าที่ ค วบคุ ม ดู แล
จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และ
เปิดโอกาสให้กรรมการสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตได้อย่างอิสระ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ อีกทั้งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุม
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4.

เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ เพื่อทาหน้าที่ ควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้

5.

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ และกรรมการด้วยกันเอง

6.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการ
1)

มีคุณ สมบัติค รบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้า มในการดารงตาแหน่ งกรรมการ ตามกฎหมายบริษัท
มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ

3)

มีค วามเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ าที่กรรมการด้วยความระมั ดระวัง มี ค วามซื่ อสั ตย์ มี สุ ขภาพร่ า งกายที่
แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทางานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

4)

มีประวัติการทางานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้ ส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ
บริ ษั ทร่ วม มี ค วามเป็นอิส ระจากผู้ มีอานาจควบคุ ม ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ และผู้ บริ หารของบริ ษัท ฯ และไม่ มี
ความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดนิยาม
กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
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รายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุ มของบริ ษัท ฯ เว้นแต่จะได้พ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

4.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่ ส มรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ ส มรสของบุตรของกรรมการ ผู้ บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุ มของบริ ษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอานาจควบคุ ม หรื อหุ้นส่ วนของส านั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท ฯ หรือบริษัท
ย่ อย หรื อไม่ เ ป็นหุ้นส่ วนที่มีนัย ในห้า งหุ้นส่ วน หรื อเป็นกรรมการที่มีส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
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คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่สาคัญก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ อันช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ทาหน้าที่หลักในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน และสอบทานประสิทธิผลของระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1.

เป็นกรรมการอิสระ

2.

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

3.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

4.

ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ของบริษัทฯ เฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน

5.

มีค วามรู้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6.

มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล

โครงสร้างและการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิก ซึ่ งเป็นกรรมการอิสระอย่า งน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจพิจารณาเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยมีประธาน
กรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงาน
ข้อสรุปจากการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงเป็นไปตามวาระกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น ที่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุ ณสมบัติครบถ้ วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กฎหมายกาหนด
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.

สอบทานให้บริษัท ฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.

สอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้งพิ จารณาความเป็นอิส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ

4.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลทีม่ ีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งกาหนด
ค่ าตอบแทน ประสานงานกั บผู้ สอบบั ญชี เกี่ ยวกั บวั ตถุประสงค์ ในการด าเนิ นการตรวจสอบ ขอบเขต
แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสาคัญ
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้า
ทารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7.

สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

8.

จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้


ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร



รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่ห็นว่า
เกี่ยวข้องจาเป็น

10.

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท ฯ
ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริษัทจัด ตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่ อทาหน้ า ที่หลัก ในการกาหนดนโยบาย เป้า หมายการ
ดาเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจาปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกากับ
ดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการดาเนินงาน แผนงานและ
งบประมาณประจาปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงสร้างและการประชุม
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างน้อย
[3] คน โดยคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน และอาจพิจารณาเพิ่มเติมตามความ
จาเป็น โดยมีประธานกรรมการบริหารทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดใน
กรณีทคี่ ะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุม

หน้า 18 จาก 23

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.

กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินงาน แผนงาน และงบประมาณ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บสภาวะเศรษฐกิ จและการแข่ งขั น เพื่อเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมัติ

2.

พิจารณากาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้

3.

พิจารณาอนุมัตกิ ารดาเนินการต่าง ๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อ ได้มา ขาย จาหน่าย ลงทุน
แลกเปลี่ยน โอน เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น) ภายในวงเงินทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.

พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิ น การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การจานา การจานอง การก่อภาระ
ผูกพัน หรือการเข้าเป็นผู้ค้าประกันของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.

พิจารณาอนุมัติการเปิดปิดบัญชีธนาคาร และการขอใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดผู้มีอานาจ
สั่งจ่ายสาหรับบัญชีของธนาคาร

6.

กากับควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินงาน
แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบีย บ
ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ

7.

มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนมีอานาจปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหาร
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอานาจนั้น ๆ
ได้ ทั้งนี้ การมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรื อบุค คลที่อาจมี ค วามขัด แย้ ง มี ส่ วนได้ เ สี ย หรื อมีผ ลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขั ด แย้ งกั บ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

8.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อให้มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจ ระหว่างบทบาทกากับดูแลและบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกาหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดาเนินงานของบริษัทฯ ส่วนฝ่ายจัดการ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่
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บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นา มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.

ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ

2.

ดาเนินกิจการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายการดาเนินงาน แผนงาน และงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

3.

มีอานาจแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ และมีอานาจในการมอบหมายให้บุคคล
อื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่ า งแทนได้ โดยการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ ภายใต้ขอบเขตแห่งอานาจตาม
หนังสือมอบอานาจ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ อย่างสม่าเสมอ และรายงานผลการดาเนินงาน การ
บริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

5.

มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายไว้ในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.

พิจารณาอนุมัติการเข้าทาหรือเลิกสัญญาใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ ภายใน
วงเงินทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7.

มีอานาจว่าจ้าง บรรจุแต่งตั้ง โอน โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงาน (ยกเว้นหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน) กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงาน
ของบริษัทฯ ตามกรอบและโครงสร้างที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกาหนด

8.

มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
นโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานภายในองค์กร

9.

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การใช้อานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่มีลักษณะที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กาหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจนแล้ว
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ความรู้และความสามารถให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการจัดทาตาราง
Board Skill Matrix ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาสรรหาบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้
1)

การแนะนาของผู้ บริหาร กรรมการ และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึง บริษัทที่ปรึกษา
(Professional Search Firm) และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)

2)

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กาหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบริษัทจะ
คานึ งถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมา ประวัติการเข้ าร่วมและการมี ส่วนร่วมในการประชุมของบุคคลนั้ น ๆ
ประกอบการพิจารณา และหากเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระอีกด้วย
อนึ่ง การแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนด
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ง
อีกก็ได้ นอกจากนั้น กรรมการอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคาสั่งให้ออก ทั้งนี้ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม
เข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยให้อยู่ในตาแหน่งเพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดให้วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกันนับจาก
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดารง
ตาแหน่งต่อไปได้ หากคณะกรรมการบริษัทมีเหตุผลอันสมควร
การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหารจะเป็น ผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กาหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
หน้า 21 จาก 23

บริหาร ทั้งนี้ บุคคลดัง กล่าวอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทจด
ทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ มีภาวะผู้นา มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากลทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่
เกิน 5 บริษัท (นับรวมการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรดารง
ตาแหน่งในบริษัทอื่นนอกจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดารงตาแหน่ง
การกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจานวน หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับริษัทฯ รวมถึง
ภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริษัทฯ
เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มี คุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัตเิ ป็นประจาทุกปี
สาหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากาหนดจานวนและ
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปี โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีดัชนีชี้วัด ที่
เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลสาเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมายการดาเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจาทุกปี ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นสาคัญ ต่าง ๆ เช่น โครงสร้างและ
คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การประชุมและการทาหน้าที่ การพัฒนาตนเอง เป็นต้น เพื่อให้
มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ทาให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะกระทาใน 2 ระดับ ได้แก่
การประเมินแบบรายบุคคล และการประเมินแบบทั้งคณะ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ส่งแบบประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกสิ้นปี จากนั้นจะนามาสรุปผลการประเมิน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจาปี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ โดยผู้บริหารระดับสูง และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจะบรรยายประวัติความเป็นมา โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างองค์กร
ลักษณะและแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบเอกสารที่มีข้อมูลของบริษัทฯ ที่จาเป็นและมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมการ เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct) เป็นต้น
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการกากับดูแลกิจการและ
การบริหารความเสี่ยง เช่น เลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น เข้าร่วมอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการและการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะ
นามาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
ของตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และมีการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่ามีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทดแทนในตาแหน่งที่สาคัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจา
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยจะต้องจบการศึกษาด้าน
กฎหมายหรือบัญชี และ/หรือเคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทแล้ว
เพื่ อทาหน้ า ที่ตามกฎหมาย ซึ่ งรวมถึงการให้ค าปรึ กษาและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บข้อกฎหมายและระเบีย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ
ตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรือสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายการดาเนินของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลัก
บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทฯ จะได้รับ และได้กาหนดนโยบายการกากับ
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ดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1.

บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ดูแล และ/หรือบริหารจัดการกิจการนั้น ๆ
ให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนดไว้

2.

บริษัทฯ จะจัดให้มีกลไลในการกากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงิน การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทารายการที่สาคัญอื่นของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

3.

บริษัทฯ กาหนดให้บริษัทย่อยต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
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