นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างสม่าเสมอ และเปิ ดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
พร้อมทัง้ นโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคน เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ทัง้ ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นเพื่อนาความรูค้ วามสามารถ
มาพัฒนาการบริหารต่อไป นอกจากนี ้ บริษัทได้ประกาศนโยบายการกากับดูแลกิจการให้ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบ
และปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุน้
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนัก
ลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิ ในการซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ ตนถืออยู่ สิทธิ ใ นการได้รบั ข้อมูลและสารสนเทศของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิ ในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงิ นปั นผล การแต่งตัง้ หรื อถอดถอน
กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสาคัญเรื่องการรักษาสิทธิพืน้ ฐานของผู้
ถือหุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิตามพืน้ กฎหมายที่กาหนด โดยมีการให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ วางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน
นอกเหนือจากสิทธิพนื ้ ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นการอานวยความสะดวก
ในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบ
บัญชีในแต่ละปี และอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างปี ในกรณีที่ตอ้ งขอมติอนุมตั ิสาหรับการทาธุรกรรม
ที่สาคัญจากผูถ้ ื อหุน้ โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผูถ้ ื อหุน้ รับทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยในแต่
ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย
2. บริษัทจะกาหนดสถานที่และเวลาสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้มีความเหมาะสมและสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ทีจ่ ะ
เข้าร่วมประชุม
3. ในกรณีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยตนเองได้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้า
ก่ อ นวัน ประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท www.auct.co.th หรื อ ส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ถึ ง นัก ลงทุน สัม พัน ธ์
investor@auct.co.th
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5. ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น บริษั ท จะจัด สรรเวลาให้เหมาะสม และเปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น ตัง้ ข้อ ซัก ถาม ให้
ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน โดยกรรมการและผูบ้ ริหารที่
เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคาถามและให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุม
6. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูส้ อบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาต่าง ๆ เป็ น
ต้น เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม
7. บริษัทจะทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
8. คณะกรรมการบริษัท เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทตามเวลาที่บริษัทกาหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะกาหนดหลักเกณฑ์และเป็ นผูพ้ ิจารณา กลั่นกรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ อ่ ผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยในการดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ ได้
กาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่ คือ หนึ่ งหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึง่ เสียง และในกรณี
ที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ
บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อ มกับหนังสือนัด
ประชุม
นอกจากนี ้ บริษัทได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลภายใน รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ใ ห้เปิ ดเผย
ข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอื่นด้วย
บริษัทได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกี่ยวกับหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบท
กาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการ หรือผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสี ยภายใน ได้แก่ พนักงานและ
ผูบ้ ริหารของบริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริษัท ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและ
ข้อคิดเห็นจากผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี ้
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ผูถ้ ือหุน้ : บริษัทมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ผถู้ ือหุน้
โดยค านึง ถึ ง การเจริญ เติ บ โตของมูลค่า บริษั ท ในระยะยาว รวมทั้ง มี ร ะบบการควบคุม และการ
ตรวจสอบภายในที่ดี มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มี ค่ายิ่งของบริษัท จึงมุ่งมั่นให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด แก่บริษัท บริษัทเอา
ใจใส่และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเป็ นธรรมทัง้ ในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการและ
ยึดเมตตาธรรมในการดูแลพนักงาน อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีด่ ี มีการทางานเป็ นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรูส้ กึ ปลอดภัยในการทางาน
คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบตั ิในการแข่งขันโดยหลีกเลีย่ งการแข่งขันด้วยวิธีไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่งขัน
คู่คา้
: บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามกรอบการค้าที่สจุ ริต โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไขการค้า และ
คามั่นที่ให้ไว้กับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจ
ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี โดยคานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคั ญ
เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กบั ลูกค้า พร้อมทัง้ ยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามสัญญาและ
รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการสารวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงกาหนดขัน้ ตอน
การดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าไว้อย่างชัดเจน
เจ้าหนี ้ : บริษัทตระหนักดีวา่ การสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนีเ้ พื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็ นภาระที่
ต้องปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
สังคม : บริษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบัง คับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและ
ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็ นประโยชน์และไม่ก่อปั ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไม่ขัด ต่อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ห รือ ไม่เ กิ ด ความเสีย หายต่อ สัง คม ชุม ชน และ
สิง่ แวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ขอ้ มูลและสารสนเทศของ
บริษัทให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทาให้ผไู้ ด้รบั ข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัท
อย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th
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คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาตามมาตรฐานการบัญชี ที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือ กใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อ ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิ น โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ค้ วามสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิ ดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ
บริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กาหนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกากับดูแลฝ่ ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ หมดเพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และสอบทานการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี ้ บริษัทกาหนดให้กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง
ในการประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ สามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งใน
ปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธี จับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ น
ตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกวาระก็ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยัง ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะอนุก รรมการ 4 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่เฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนด
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษัททาหน้า ที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับนโยบาย
ในขณะที่ฝ่ายจัด การท าหน้าที่ บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ก าหนด ดัง นั้น ประธาน
กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารสูงสุด หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเป็ นคนละบุคคลกัน โดยทัง้ สองตาแหน่งต้องผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
ทัง้ นี ้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่คณะกรรมการควร
ทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ จัดทารายงานการประชุม รายงานประจาปี ของบริษัท ตลอดจน
จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
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5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ทัก ษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผูน้ า
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทั ศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง แผนงานและ
งบประมาณของบริษัท แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียทุก
กลุม่
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี ้
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหุน้ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนา
บุคลากรของบริษัท รวมทัง้ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ นและการสอบบัญชี ที่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทัง้ ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กากับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษัทให้อยูใ่ นระดับที่ขบั เคลือ่ นให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
5. กากับดูแลให้คณะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหาร ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้
6. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี
สิน้ ปี ของบริษัทและจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อมีความจาเป็ น
7. ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิ บตั ิงาน
เป็ น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อนา
ผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ และฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน
10. คัด เลือ กผู้ที่มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเป็ นกรรมการตามที่ค ณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
นาเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
11. แต่งตัง้ มอบหมายหรือแนะนาให้คณะกรรมการต่าง ๆ หรือฝ่ ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิในเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ ที่ เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
13. จัด ท ารายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท และการเปิ ด เผยงบการเงิ น เพื่ อ แสดงถึ ง ฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี
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15. กากับดูแลให้บ ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลั กทรัพย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทัง้
การปฏิบตั ิต่อบริษัท ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สาธารณชน และสังคม รวมทัง้ การกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตาม
แนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือ ปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด
5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทารายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความ
รอบคอบ และสมเหตุสมผล บนหลักการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยจะได้มีการ
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
5.5 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อรักษาเงินทุน
ของผูถ้ ื อหุน้ และสินทรัพย์ของบริษัท จึง จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทและกาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการ
ของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม
และผูป้ ระเมินผลออกจากกัน พร้อมทัง้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงู สุด
บริษัทได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสม ทัง้ ด้านการดาเนินงาน การรายงานทาง
การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทมีนโยบายว่าจ้างบริษัท
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ภายนอกเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทัง้ ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายการต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและความมี ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทัง้ การดาเนินงาน
และการกากับดูแลปฏิบตั ิงาน การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสาคัญต่อรายการผิดปกติ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับ
งบการเงินของบริษัท
5.6 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่พิจารณาและกาหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงทัง้ ที่เกิดขึน้
จากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับบริษัท
5.7 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงิ น ต่อคณะกรรมการบริษั ททุก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษั ท เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทา
ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญทัง้ ข้อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่การเงิน โดยดาเนินการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
5.8 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยกาหนดวาระที่ชัดเจน และนาส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วน
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการเป็ น ผูร้ ่วมกันกาหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอวาระ เพื่อเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอาจเชิญผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จะได้
รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นีใ้ นการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/
หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่
เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด โดยจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้า ร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อบันทึก
รายงานการประชุม รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ัดเก็ บ เอกสารเกี่ ยวกับการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
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5.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง โดยคานึงถึงผลการดาเนิน งานของบริษัท สอดคล้องกับธุรกิ จ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละคน โดยบริษัทใช้ความ
ระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทในอัตราที่แข่งขันได้ในกลุม่ ธุรกิ จเดียวกัน เพื่อรักษา
กรรมการและผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ ภาพไว้กบั บริษัท
บริษัทกาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมี
การเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู แ้ ก่กรรมการ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ เพื่อทราบลักษณะธุรกิจ แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนให้แก่กรรมการใหม่
5.11 แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนจัด ท าแผนและก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร และ
มั่นใจได้ว่าบริษัทมีผบู้ ริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ ที่สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคตได้ และเพื่อ
ป้องกันเหตุฉกุ เฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
5.12 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะปี ละ 1 ครัง้
โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนา
ผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้าที่ข องกรรมการ และนาข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงาน
ต่อไป
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็ น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
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โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี ้
1. กรรมการแต่ละท่านทาการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทในภาพรวม
ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี ้ บริษัทกาหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคลด้วย เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการต่อไป
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