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คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จากัด ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนาไปสู่ความมั่นคง
เจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จากัด เป็นบริษัทที่มีการกากับ
ดู แลกิ จ การและการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ธรรมในการด าเนิ น ธุร กิจ มี ค วามโปร่ งใส และตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ค ณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนด
คู่มือดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่พัฒ นาขึ้นจาก
หลั ก การกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่ งเป็ น
หลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกนาไปใช้เป็นกรอบในการพัฒ นาหลักการกากับดูแลกิจการของ
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทาโดยตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์
CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสารวจการกากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 1

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จากัด

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
1.1. สิทธิได้รับ ใบหุ้ น และสิ ทธิการโอนหุ้ น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูป แบบที่
เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
1.2. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3. สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
1.4. สิทธิในส่วนแบ่งกาไร
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนั งสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
3. ในวาระการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ด เผยจ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยจริ ง พร้ อ มข้ อ มู ล ประกอบโดย
เปรียบเทียบกับนโยบาย
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือ กตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
5. ในวาระแต่ งตั้ งผู้ ส อบบั ญ ชี มีก ารระบุ ชื่ อผู้ ส อบบั ญ ชี บริษั ท ที่ สั งกัด และข้อ มู ล ที่ จะช่ว ยให้ ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
6. ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหารสายงานบัญชีหรือการเงินมีความรับผิดชอบในการ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามแก่ผู้ถือหุ้น
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7. บริษัทฯ มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ พร้อม
ทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น
8. บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งบันทึกมติที่ประชุมพร้อมทั้ง
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
9. บริ ษั ท ฯ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอวาระการประชุ ม หรือ ส่ งค าถามเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ เสนอชื่ อ
กรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และ
มีการบันทึกประเด็นคาถามคาตอบไว้ในรายงานการประชุม
10. หลั งการประชุม ผู้ ถื อหุ้ น ผู้ ถือ หุ้ น สามารถเข้าถึ งสารสนเทศเกี่ ย วกับ ผลการพิ จารณาและผลของการ
ลงคะแนนเสียง
11. บริษัทฯ มีการอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
12. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ
13. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
14. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. คณะกรรมการบริษัทต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือ
หุ้ น มีสิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนนตามจ านวนหุ้ น ที่ ตนมี และมีค วามเท่ าเที ยมกัน ในการได้รับ สารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จาเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอน
เอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
2. ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสารและ
คาแนะนาในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่น
หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือ
หุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมใน
การพิจารณา
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
4. ในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนการทารายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผู้
ถือหุ้นทราบ
5. บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า
6. บริษัทฯ กาหนดนโยบายให้ กรรมการบริษัท และผู้บริห ารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทา
การซื้อขาย
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หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสาคัญกับชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ เสียรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานในการดาเนินการร่วมกันเพื่อสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่
มั่นคง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
2. คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรม
เพิ่ มเติ มเพื่ อเพิ่ มศัก ยภาพของบุ คลากร มี สิ่ งแวดล้ อมในการท างานที่ดี มีก ารกาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย สร้างวินัยในการทางาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
3. คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทากาไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายให้
มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังกล่าวตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น บริษัทฯ
มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิ โดยมีมาตรการชดเชยตามสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อม
ทั้งมีกระบวนการเพื่อพิจารณาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ปฏิ บั ติห น้ าที่ด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้ น
บริ ห ารงานด้ ว ยความระมั ด ระวัง และรอบคอบเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ยหายต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตลอดจนไม่
แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ต นเองและผู้ เกี่ ย วข้ องโดยใช้ ข้ อ มู ล ใดๆ ของบริษั ท ฯ ที่ ยังไม่ เปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษั ทฯ เล็ งเห็ น ถึงความส าคัญ ของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพ ยากรที่มีคุณ ค่า จึงปฏิบัติต่ อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการ
แบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการ
บริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลั กความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
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เดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้กาหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการ
กากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่าง
เคร่งครัด และให้คาแนะน าแก่พนั กงานเพื่อไม่ให้ กระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ พนักงานมี
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและคุณค่าจริยธรรม เพื่อดารงบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แ ก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความ
เป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า
หรือบริ การ และมีการกาหนดราคาสิ นค้าให้ เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้ บ ริโภคภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกกระบวนการ
ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 มีการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา
ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบหรือช่องทางการ
สื่ อสารเพื่ อให้ ลู กค้ าสามารถร้ องเรียนเกี่ยวกับ คุณ ภาพของสิ น ค้าและบริการ ความไม่พ อใจ เพื่ อ
สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงที และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมี
ความตระหนัก ห่ วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพหรือ
ความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญใน
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมิน คู่ค้าที่มี
ความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่
ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ พึงประพฤติป ฏิบั ติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่
พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
รวมทั้งไม่กระทาการใดๆ ที่เป็น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือ
คู่แข่งทางการค้า
3.6) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ งหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบริ ษั ท ฯ จะให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อมส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ
และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ มี
ความตระหนั ก ห่ ว งใย และใส่ ใจถึงความปลอดภัย และคุณ ภาพชีวิตของชุมชนและสั งคม มีการ
ตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์
การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็น
ภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสานึกและการมีจิตอาสา
ในหมู่พนักงานให้มี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
พลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ สร้ างสั งคมที่ อ ยู่ ร่ว มกั น อย่ างมี ค วามสุ ข พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม รั ก ษา
วัฒ นธรรมที่ ดี งาม ในส่ ว นของสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศในการท างานทั้ งในโรงงานและ
ส านั ก งาน บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ส ภาพที่ ส ะอาด เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ตาม
มาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างสม่าเสมอตามกาหนดเวลา มีการ
ส่งเสริมและสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงานผ่านการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสานึกและมี
ส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบารุงรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยการดาเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทาเป็นรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจาปีและ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 7

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จากัด

3.7) ภาครัฐ
บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี
ทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ ให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสีย
ภาษีอย่างถูกต้อง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับหรือให้ของขวัญใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
4. คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ม าตรการในการแจ้ งเบาะแสหรือ ข้ อ ร้ อ งเรีย นการกระท าผิ ด กฎหมาย
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้ง
จากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ ผู้มีส่ วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่ องดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
auditcommittee@mfood.co.th
o ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จากัด
เล ข ที่ 71/11 ห มู่ 6 ต าบ ล ท่ าท ราย อ าเภ อ เมื อ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
5. คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มี
อานาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท)
ดาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
สื่ อสารในทุ กระดับ ขององค์กรและต่อบุค คลภายนอกเพื่ อให้ เกิดการนาไปปฏิบั ติได้จริง รวมทั้ งมีการ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน
รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสาคัญในการสื่อสารอย่าง
เปิดเผย ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และสม่าเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่
บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจาเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สาคัญและ
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูล ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจาปี และ
รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังรวมถึง
การพู ด โดยวาจา ทั้ งการประชุ ม เป็ น กลุ่ ม และการประชุ ม สองต่ อ สอง หรื อ การพู ด ผ่ านโทรศั พ ท์ กั บ
นักวิเคราะห์และนักลงทุน
3. บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อานวยการสานักบัญชีและการเงิน และหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่
มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
4. สารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบ การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น
การจัดการปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทา
รายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจาปี เพื่อขยายความเรื่องที่สาคัญและยากที่จะเข้าใจ และ
ชี้แจงนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงานและการเงินเพิ่มเติม อีก
ทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจานวนครั้งที่กรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการชุดย่อย
แต่ล ะท่านเข้าร่ วมประชุม เปรีย บเทีย บกับ จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้ด้วย
5. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยั งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการ
เปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจาเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี
Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคล
ดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป
บริษั ท ฯ จะเปิ ด เผยข้อ มู ล ดั งกล่ าวต่ อสาธารณชนโดยทั น ที โดยบริษั ท ฯ จะปฏิ บั ติต ามกฎของตลาด
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หลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกข่าวและข้อกาหนดอื่นๆ หรือหากจาเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอการ
เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
6. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่จ ะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการ
ผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์
ที่ทาให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสาคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นาข้อมูลไป
ใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดาเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
7. บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ห น้ า นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) อยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯ
(www.mfood.co.th) เพื่ อเป็ น ช่องทางหนึ่ งให้ ผู้ ล งทุ น และบุ คคลทั่ว ไปสามารถเข้าถึงข้อมู ล ต่างๆ ได้
เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มี
ความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรู ปแบบ
หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อจากัดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื้อหา
หลักจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
8. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
9. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี้
10. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทได้กากับ
ดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาจัดทาข้อมูลหรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
12. คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ ของคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจานวนขั้นต่าตามที่
กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยมีจานวนสูงสุดไม่เกิน 12 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กาหนด
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดย
กรรมการอิ ส ระมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งคณะ แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่า 3 คน และ
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และมีกรรมการบริษัท
อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
4. กรรมการบริ ษั ท ทั้ งกรรมการบริ ห าร กรรมการที่ ไม่ ใช่ผู้ บ ริห าร และกรรมการอิส ระ ต้ องเป็น ผู้ ที่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่ จ ะได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ บ ริห ารจัด การบริษั ท มหาชน และต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไม่
ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
5.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
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5.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
5.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี
5.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็น หุ้ น ส่วนที่มีนั ยในห้ างหุ้ นส่ว น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริห ารงาน ลู กจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
6. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยเน้นความโปร่งใสและชัดเจน ทั้งนี้การเสนอชื่อ
กรรมการบริษัทเพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้นและมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร โดยการสรรหากรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะให้ความสาคัญกับบุคคลที่ มี
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ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนมีทั ศ นคติ ที่ ดีต่ อองค์ กร สามารถอุ ทิ ศเวลาให้ ได้อ ย่างเพี ยงพอ อัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. เปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัททุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) รายงานประจาปี(แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบั ติหน้าที่
กรรมการอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ท าหน้ าที่ ดู แลให้ กรรมการบริษั ท ทุ กคนและผู้ บ ริห ารปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ ว ยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) มีความรับผิดชอบเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ป ระชุมผู้ ถือหุ้ น โดยมีการรายงานในทันทีกรณี ที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝื นหรือ
กระทาผิด นอกจากนี้ยังได้ กาหนดให้มีการคุ้มครองกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (Directors &
Officers Liabilities Insurance) อีกด้วย
3. ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และนโยบายของ
บริษัทฯ รวมทั้งกากับดูแลให้มีแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบและ
ทิศทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ และมีการพิจารณาถึงประเด็นความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสื่อสารให้
เป็นที่เข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กร
4. กากับดูแลให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดาเนินงาน โดยกาหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ
ประจาปี และมีดัชนีหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการทบทวน ติดตาม และกากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่ กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่ องและมีป ระสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังจัดให้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานโดยประเมินวัดผลเปรียบเทียบกับดัชนีหรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
5. กากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่ อถือ รวมทั้ง
มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
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และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการ
ต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัป ชั่น ที่มีป ระสิทธิภ าพ เป็นระบบ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สาคัญอย่า งน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานประจาปี
6. กากับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งช่วยระบุความเสี่ยงที่สาคัญของธุรกิจ โดยทาหน้าที่ดูแล
ให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทาง
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
7. ติ ด ตามดู แ ลและจั ด การความขั ด แย้ งของผลประโยชน์ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ระหว่างบริษั ท กั บ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ย วโยงกับ รายการที่พิ จ ารณาต้องแจ้ ง ให้ บ ริษัท ฯ ทราบถึงความสั มพันธ์ห รือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดั ง กล่ า ว และต้ อ งไม่ เข้ า ร่ ว มการพิ จ ารณาตั ด สิ น รวมถึ งไม่ มี อ านาจอนุ มั ติ ในธุ ร กรรมนั้ น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่า
ด้วยหลั กทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์ เพื่ อท าหน้ าที่จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด และช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อัน
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทและบริษัทฯ ใน
การปฏิบัติตนและดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่าเสมอ อีก
ทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน
องค์กร โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
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11. ในการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท ให้ ผู้ ถือ หุ้ น อนุ มั ติ คณะกรรมการบริษั ท ได้ พิ จารณาให้
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพา
องค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
12. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลด้านการเปิดเผย
ข้อมูลเพือ่ ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
13. งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าว
งบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
14. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ในการประชุม คณะกรรมการเมื่อมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล และต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
14.1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
14.2. ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
15. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท
อย่ า งน้ อ ย 1 หลั ก สู ต ร อั น ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ
หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
16. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นอย่างน้อย
2 ครั้ง / ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
17. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าว
จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญ ทั้ งข้อมูล ทางการเงิน และไม่ใช่การเงินดาเนิน การบนพื้ น ฐานของข้อเท็ จจริงอย่าง
ครบถ้วนและสม่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทา
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อานวยการสานักบัญชีและการเงินนาเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
18. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5
บริษัท
19. คณะกรรมการบริษัท ได้มี การกาหนดและเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของ
ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ไว้ดังนี้
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19.1.
ประธานกรรมการบริษัท
19.1.1. รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ น าของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
19.1.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตาม
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตามกฎหมายและหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
19.1.3. มีบ ทบาทในการก าหนดระเบี ย บวาระประชุ มร่ว มกับ คณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
19.1.4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสาร
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
19.1.5. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดไว้
19.1.6. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียม
กัน รวมทั้งควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
19.1.7. เป็น ผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
19.1.8. ดู แ ลให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
19.1.9. ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกาหนด
19.2.
19.2.1.
19.2.2.
19.2.3.

19.2.4.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
บริห ารกิจ การของบริษั ทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบั งคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดาเนินการให้มีการจัดทาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ และรายงานความก้ าวหน้ าตาม
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจา
บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร
คาสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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19.2.5.

19.2.6.

19.2.7.

บั งคั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ้ าง รวมถึ งการบรรจุ แต่ งตั้ ง ถอดถอน เลื่ อ น ลด ตั ด
เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า ง ลงโทษทางวิ นั ย ตลอดจนให้ อ อกจากต าแหน่ ง ตามระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทฯ กาหนด
มีอานาจในการมอบอานาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดย
การมอบอานาจช่วงหรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง การมอบอานาจ
ตามหนั ง สื อ มอบอ านาจ หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด หรื อ ค าสั่ ง ที่
คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทฯ กาหนดไว้
เป็นผู้นาและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัทฯ

19.3.
เลขานุการบริษัท
19.3.1. สนั บสนุนประธานกรรมการบริษัทในการจัดเตรียมการประชุม และดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
19.3.2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพัฒนาของการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
19.3.3. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ
19.3.4. เป็นตัวแทนในการนาเสนอความคิดเห็นต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริษัท
19.3.5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อ และให้คาปรึกษาสาหรับกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ
19.3.6. เป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการบริษัททางด้านกฎหมาย ภาษี การเงิน และการจัดการ
19.3.7. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
19.3.8. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้
ติดต่อกับหน่วยงานกากับดูแล
19.3.9. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับนักลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
19.3.10. จัดเตรียมข้อมูลให้แก่กรรมการบริษัทใหม่ รวมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการบริษัท
19.3.11. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้นาตลาดในทางที่ผิด
19.3.12. เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
19.3.13. จัดเตรียมการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น
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20. จัดให้มีแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนเป็น
ประจาทุกปี
21. คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
- การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การก าหนดกลยุ ทธ์ นโยบายการด าเนิน งาน ตลอดจนการจัด สรรทรัพ ยากรส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
22. ในการสร้างคุณ ค่าให้ แก่กิจ การอย่างยั่ งยืน คณะกรรมการบริษั ท มีการกากับดูแลกิจการให้ นาไปสู่ ผ ล
(governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness
and performance with long-term perspective)
- ประกอบธุรกิจอย่ างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิ ดชอบต่อผู้ถือหุ้ น และผู้มีส่ วนได้เสี ย
(ethical and responsible business)
- เป็ น ประโยชน์ ต่อสั งคม และพั ฒ นาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้ อม (good corporate
citizenship)
- สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
23. คณะกรรมการบริษัท เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกาหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
23.1. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการดาเนินการ
- การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- การดู แ ลโครงสร้ า งและการปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เหมาะสมต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่องจูงใจให้ บุค ลากรปฏิบั ติงานให้ ส อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
23.2. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดาเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
-

การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจาปี
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-

การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

23.3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่มหี น้าที่ต้องดาเนินการ
-

การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
เรื่องที่ข้อกาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

24. คณะกรรมการบริ ษัท ได้กาหนดหรือดูแลให้ วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายหลั กของกิ จการ (objectives)
เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณ ค่าให้ทั้งกิจการ
ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
25. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจ าปี ของกิจ การสอดคล้องกับการบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการโดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
26. คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง
ขนาด องค์ ป ระกอบ สั ด ส่ ว นกรรมการที่ เป็ น อิ ส ระ ที่ เหมาะสมและจ าเป็ น ต่ อ การ น าพาองค์ ก รสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
27. คณะกรรมการบริษั ท มีการเลื อกบุ คคลที่ เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้ มั่นใจว่า
องค์ป ระกอบและการดาเนิน งานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ
28. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
29. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
30. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของ
บริษัทย่ อยและกิจการอื่น ที่บ ริษั ทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ ง
รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
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31. คณะกรรมการบริษั ท ได้ ดาเนิ น การให้ มั่ นใจว่ามีการสรรหาและพั ฒ นาประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารและ
ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย
32. คณะกรรมการบริษัท ได้กากับ ดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
33. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดาเนินงานของกิจการ
34. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ติ ด ตามดู แ ลการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี จ านวน ความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
35. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
36. คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิ ดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร
ได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
37. คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล โดยคานึ งถึงผลกระทบและการพัฒ นาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้ส ามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
38. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน
5.3 อานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอโดยปกติเป็นประจาทุกไตรมาสและตามความ
จาเป็ น อย่ างน้ อยปี ละ 4 ครั้ง โดยมีการกาหนดวาระการประชุมไว้ล่ วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งมีว าระการ
ประชุมมาตรฐาน ดังนี้
ทุกไตรมาส
-

รับทราบรายงานงบการเงิน
รับทราบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีฯ
รั บ ทราบรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น รายการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย และข้ อ บั งคั บ ของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้อง
รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
รับทราบเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รับทราบความคืบหน้าผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ไตรมาส ที่ 1
- พิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ กรรมการเพิ่มเติม และกาหนด
อานาจกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯ ประจาปี
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกาไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี
- พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณากาหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ประจาปี
- พิจารณาอนุมัติข้อมูลประกอบการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2)
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ไตรมาส ที่ 2
- รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ไตรมาส ที่ 4
-

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองประจาปีของคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
พิจารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี (ปีถัดไป)
พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินตนเองประจาปีของคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ประจาปี

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการบริษัทหรือ
ผู้แทนของกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่าย
บริหารมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทมี
หน้าที่ดูแลให้ มั่นใจว่ากรรมการบริษัททั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียง
พอที่ จ ะศึ กษา พิ จ ารณา และตั ดสิ น ใจอย่างถู กต้ องในเรื่องต่ างๆ รวมทั้ งดู แลให้ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบ
ทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
3. ประธานกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด เรื่ อ งที่ จ ะเข้ า วาระการประชุ ม โดยการ
ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคาขอของกรรมการบริษัทบางท่านที่จะบรรจุเรื่อง
อื่นที่สาคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. เลขานุการบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทาหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
4.1. มีการกาหนดโครงสร้าง รูปแบบของหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งมี
การกาหนดในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัทต้องการไว้ล่ วงหน้าอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะข้อมูล ส าคัญ ที่ใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้ พิจารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น
4.2. ระบุรายละเอียดและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน โดยเรียงลาดับตามความสาคัญ
4.3. นาเอกสารที่สาคัญเข้าที่ประชุม ได้แก่ สาเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม กฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ เป็นต้น
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4.4. จัดเตรียมวาระการประชุมและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลแก่กรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ใช้
สาหรับการประชุม
4.5. ประสานงานกั บ ฝ่ า ยต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วาระการประชุ ม เพื่ อ ให้ มี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
4.6. ให้กรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมื อชื่อ รวมทั้งมีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท
และผู้เข้าร่วมประชุมที่สายหรือออกจากที่ประชุมก่อนครบกาหนด
4.7. ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น มีการดูแลจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ใช้ในการประชุมเพื่อใช้อ้างอิง และ
ทาลายเอกสารที่เป็นความลับ
5. ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภิปราย และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ โดยประธานกรรมการบริษัท
เป็ น ผู้ ก ล่ าวสรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ ของวาระการประชุ มเพื่ อการพิ จ ารณาของกรรมการบริษั ท พร้อ มทั้ ง
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุป
เป็นมติที่ประชุม
6. ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ องมี ก รรมการบริษั ท มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการบริษั ททั้งหมดจึงจะถือเป็ น องค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
7. ประธานกรรมการบริ ษั ท สามารถก าหนดให้ จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกรรมการบริษัทที่ประชุมผ่านช่องทางดังกล่าวสามารถนับเป็นองค์ประชุมและมี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้ เช่ น เดี ย วกั บ การประชุ ม ตามวิ ธี ก ารที่ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แ ละ
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนกาหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการบริษัททุกคนที่ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักร
ขณะที่มีการประชุม รวมทั้งต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
องค์ประชุม
8. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
9. การวินิ จ ฉัย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุ มให้ ถื อเสี ยงข้างมาก กรรมการบริษั ท คนหนึ่ งให้ มีเสี ย ง 1 เสี ยงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
10. กรรมการบริ ษั ท สามารถเข้ าถึงและขอสารสนเทศ ค าปรึกษาและบริการต่ างๆ ที่ จาเป็ นเกี่ยวกับ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
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11. ดาเนิ นการเพื่อให้มีการจดบัน ทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมี
รายละเอียดตามควรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการ
รายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น ทั้ งนี้เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการปฏิบั ติหน้ าที่ของกรรมการแต่ล ะราย รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ในที่
ปลอดภัย ณ สานักงานที่ทาการของบริษัทฯ โดยจัดเรียงตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง และจัดทาดัชนีหรือ
สารบัญรายงานการประชุม มติที่ประชุม และโครงการดาเนินงานพร้อมทั้งระบุวันเวลา หรืออาจจัดเก็บ
รายงานการประชุมไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รายงานการประชุมอาจถูกเรียกมาใช้เป็นพยานวัตถุในชั้น
ศาลได้
12. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยจานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่ อยต่างๆ ในปี ที่ผ่ านมาในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาปี(แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13. มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น การประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษั ท เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าปี ข องคณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมิน
ตนเองรายบุคคลและการประเมินตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒ นาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งเลขานุการบริษัทจะสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุป
การประเมินคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างมีหลักเกณฑ์ และทาการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่
กาหนด
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5.6 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท นั้ นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้ น โดยหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับ ผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการบริษัทมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กาหนด
โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจานวน 2 ส่วน คือ ผลตอบแทนประจาปี และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ที่มาประชุม โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกาหนดให้ อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันใน
อุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการบริษัทแต่ละคน
2. กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการ
ชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มโดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ายงานเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท เป็ น รายบุ ค คลและ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารได้รับใน
กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.8 วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้
กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
2.1. ตาย
2.2. ลาออก
2.3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535
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2.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2.5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
5.9 คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทาหน้าที่ส นับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่อง
ต่างๆ ที่มีความสาคัญเป็นการเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ย่อย
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และกาหนดระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนเรื่องอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
3. คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงานตามกฎบัตร ข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตลอดจนเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
4. คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่ างสม่าเสมอ รวมทั้ง
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจาทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของ
คณะกรรมการบริษัทโดยมีทั้งหมด 3 คณะ ดังนี้
6.1. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มี ก รรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าลอย่ า งน้ อ ย 1 คน เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหรื อ มี
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 26

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จากัด

6.1.1. วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระการ
เป็นกรรมการในบริษัท กรรมการที่พ้นวาระการดารงตาแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้อีก
6.1.2. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
6.1.2.1.
6.1.2.2.

6.1.2.3.
6.1.2.4.
6.1.2.5.
6.1.2.6.

6.1.2.7.

6.1.2.8.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด
โดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบ
ทานประสิ ท ธิ ผ ลและความพอเพี ย งของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสาคัญที่ตรวจพบและ
การสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และมีอานาจในการว่าจ้างหรือ
นาเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของบริษัทฯ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าล ทั้ งนี้ ในรายงานดั งกล่ าวจะมี ก าร
เปิดเผยถึงจานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบ าล ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และมีการ
เปิดเผยถึงการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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6.1.2.9.

6.1.2.10.
6.1.2.11.

6.1.2.12.
6.1.2.13.

พิ จ ารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้าซ้อน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
ให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และ
อัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของ
หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน รวมทั้ งพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล หากพบหรือมี
ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่ าฝื น กฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายใด
รายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าดั ง กล่ า วต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

6.1.2.14.

ส่งเสริมและสนับสนุนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน
และปฏิบัติงาน ได้แก่
1. จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance
Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแล ได้แก่ ตลาด
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
6.1.2.15.

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
กากับ ดูแล และให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ใน
การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
จัดทารายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีประจาปีเพื่อรายงาน
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
เสนอแนะข้ อ ก าหนดและแนวทางในการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ข องกรรมการบริ ษั ท
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ตาม
ความจาเป็น
มีอานาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลควรมีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระการประชุ มไว้
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งมีวาระการประชุมมาตรฐาน ดังนี้
ทุกไตรมาส
- พิจารณาเห็นชอบงบการเงิน
- รับ ทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เ กี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย และข้ อ บั ง คั บ ของ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
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- รับทราบเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- รับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการปฏิบัติงานของ
งานตรวจสอบภายใน
ไตรมาส ที่ 1
- พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกและการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯ
ไตรมาส ที่ 2
- คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีฯ โดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย
ไตรมาส ที่ 4
- พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในและแผนงบประมาณประจาปี
- พิจารณาทบทวนนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง และกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- พิ จ ารณาก าหนดวั น ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าล
ประจาปี (ปีถัดไป)
- พิจารณาเห็นชอบข้อมูลประกอบการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมทั้งรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลประจาปี
- พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินตนเองประจาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาล
- พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน
- รับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจาปีเปรียบเทียบ
กับแผนงานประจาปีและตัวชี้วัด
6.1.2.16.

เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าลมี บ ทบาทและความ
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้
1. มี ก ารก าหนดโครงสร้ า ง รู ป แบบของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม รวมทั้งมีการกาหนดในเรื่องของคุณ ภาพของข้อมูล ที่
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2.
3.
4.
5.

6.

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต้องการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะข้อมูลสาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น
ระบุ ร ายละเอี ย ดและวาระการประชุ ม อย่ างครบถ้ ว น โดยเรีย งล าดั บ ตาม
ความสาคัญ
จั ด เตรี ย มวาระการประชุ ม และแจกจ่ า ยเอกสารข้ อ มู ล แก่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ใช้สาหรับการประชุม
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเพื่อให้มีการเสนอ
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือ
ชื่อ รวมทั้งมีการจดบันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมที่สายหรือออกจากที่ประชุมก่อนครบกาหนด
ภายหลั งการประชุ ม เสร็จสิ้ น มี ก ารดู แ ลจั ด เก็ บ เอกสารส าคั ญ ที่ ใช้ในการ
ประชุมเพื่อใช้อ้างอิง และทาลายเอกสารที่เป็นความลับ

6.1.2.17.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าลไม่ อ ยู่ ในที่ ป ระชุ ม หรือ ไม่
สามารถปฏิ บั ติห น้าที่ ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม

6.1.2.18.

ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารจดบั น ทึ ก การประชุ ม และจั ด ท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดตามควรให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้แก่ ข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการ
รายที่ ไม่ เห็ น ด้ว ยกั บ เรื่องที่ เสนอพร้อมเหตุผ ล เป็ น ต้ น ทั้ งนี้เพื่ อใช้อ้ างอิงและ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ในที่ปลอดภัย ณ สานักงานที่ทาการของ
บริษัทฯ โดยจัดเรียงตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง และจัดทาดัชนีห รือสารบัญ
รายงานการประชุม มติที่ประชุม และโครงการดาเนินงานพร้อมทั้งระบุวันเวลา
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หรื อ อาจจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ไว้ในสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ งนี้ รายงานการ
ประชุมอาจถูกเรียกมาใช้เป็นพยานวัตถุในชั้นศาลได้
6.1.2.19.

มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.1.2.20.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

6.2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3
คน ในจานวนนี้เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
6.2.1. วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระ
การเป็นกรรมการในบริษัท กรรมการที่พ้นวาระการดารงตาแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้อีก
6.2.2. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
6.2.2.1.

6.2.2.2.

กาหนดวิธีก ารและหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหา รวมทั้ งคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ที่ จะมาด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
ดาเนิ น การสรรหาและเสนอแนะผู้ ที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมในการดารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้ บริห ารระดับ
สูงสุ ด ต่อคณะกรรมการบริษั ทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาแต่ง ตั้ง โดย
คานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ตามองค์ ป ระกอบใน Board Skill Matrix และ
ฐานข้ อ มู ล กรรมการ (Director’s Pool) ของสมาคมส่ งเสริม สถาบั น กรรมการ
บริ ษั ท ไทย (IOD) และต้ อ งไม่ มี ก รณี ผ ลประโยชน์ ขั ด แย้ ง กั บ บริ ษั ท รวมทั้ ง
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ที่ต้องการสรรหาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
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6.2.2.3.

6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.2.6.
6.2.2.7.

กาหนดวิธีการและหลั ก เกณฑ์ ก ารกาหนดค่าตอบแทน รวมทั้ งพิ จารณาเสนอ
ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลสาหรับกรรมการบริ ษัท กรรมการชุด
ย่ อ ยต่ า งๆ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร และผู้ บ ริห ารระดั บ สู งสุ ด ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัท
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงสุด ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดย
จัดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงาน
ประจาปี
เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมเป็นประจาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งมีวาระการประชุมมาตรฐาน ดังนี้
- รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
- พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและเสนอค่าตอบแทนประจาปี
สาหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- พิจารณาเห็ นชอบผลการประเมินตนเองประจาปีของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- พิจ ารณากาหนดวัน ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี (ปีถัดไป)
- พิจารณาเห็นชอบข้อมูลประกอบการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมทั้งรายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
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6.2.2.8.

เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนมี บ ทบาทและความ
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้
1. มี ก ารก าหนดโครงสร้ า ง รู ป แบบของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม รวมทั้งมีการกาหนดในเรื่องของคุณ ภาพของข้อมูล ที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะข้อมูลสาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น
2. ระบุ ร ายละเอี ย ดและวาระการประชุ ม อย่ างครบถ้ ว น โดยเรีย งล าดั บ ตาม
ความสาคัญ
3. จัดเตรียมวาระการประชุมและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลแก่ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ใช้สาหรับการประชุม
4. ประสานงานกับฝ่ายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเพื่อให้มีการเสนอ
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน
5. ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนและผู้ เข้ าร่ว มประชุ ม ลง
ลายมือชื่อ รวมทั้งมีการจดบันทึกรายชื่อ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมที่สายหรือออกจากที่ประชุมก่อนครบกาหนด
6. ภายหลั งการประชุ ม เสร็จสิ้ น มี ก ารดู แ ลจั ด เก็ บ เอกสารส าคั ญ ที่ ใช้ในการ
ประชุมเพื่อใช้อ้างอิง และทาลายเอกสารที่เป็นความลับ

6.2.2.9.

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ใน
กรณี ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม

6.2.2.10.

ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารจดบั น ทึ ก การประชุ ม และจั ด ท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามควรให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อนาเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนและผู้ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ข้อซัก ถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของ
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กรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้อ้างอิง
และตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
แต่ละราย รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ในที่ปลอดภัย ณ สานักงานที่ทา
การของบริษัทฯ โดยจัดเรียงตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง และจัดทาดัชนีห รือ
สารบัญรายงานการประชุม มติที่ประชุม และโครงการดาเนินงานพร้อมทั้งระบุวัน
เวลา หรืออาจจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รายงานการ
ประชุมอาจถูกเรียกมาใช้เป็นพยานวัตถุในชั้นศาลได้
6.2.2.11.

มีก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการประเมิ น การประชุม คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.2.2.12.

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน
6.3.1. วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง ตามวาระการเป็ น
กรรมการในบริษัท กรรมการที่พ้นวาระการดารงตาแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
6.3.2. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
6.3.2.1.

6.3.2.2.
6.3.2.3.
6.3.2.4.

กาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม เพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภาพ
กาหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอทั่วทั้งองค์กร
กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่รายงานโดยคณะทางาน
บริ ห ารความเสี่ ย ง และให้ ข้อ คิ ดเห็ น เกี่ย วกั บ ความเสี่ ย งและมาตรการควบคุ ม
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
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6.3.2.5.
6.3.2.6.

6.3.2.7.
6.3.2.8.
6.3.2.9.

6.3.2.10.

สนับสนุนการดาเนินงานของคณะทางานบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ใน
กรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงโดยจัดให้ มีการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจาปี
เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงาน
ประจาปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่ง
มีวาระการประชุมมาตรฐาน ดังนี้
- รับ ทราบรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง
- พิ จารณ าเห็ น ช อ บ ผ ล ก ารป ระเมิ น ต น เอ งป ระจ าปี ขอ งข อ งค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาปี (ปีถัดไป)
- พิจารณาเห็นชอบข้อมูลประกอบการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมทั้งรายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจาปี
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดประชุม จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
1. มี ก ารก าหนดโครงสร้ า ง รู ป แบบของหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม รวมทั้งมีการกาหนดในเรื่องของคุณ ภาพของข้อมูล ที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ข้อมูลสาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น
2. ระบุ ร ายละเอี ย ดและวาระการประชุ ม อย่ างครบถ้ ว น โดยเรี ย งล าดั บ ตาม
ความสาคัญ
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3. จัดเตรียมวาระการประชุมและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลแก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ใช้สาหรับการประชุม
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมเพื่อให้มีการเสนอ
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อ รวมทั้ง
มีการจดบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมที่
สายหรือออกจากที่ประชุมก่อนครบกาหนด
6. ภายหลั งการประชุม เสร็จ สิ้ น มี ก ารดู แ ลจั ด เก็ บ เอกสารส าคั ญ ที่ ใช้ ในการ
ประชุมเพื่อใช้อ้างอิง และทาลายเอกสารที่เป็นความลับ
6.3.2.11.

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.3.2.12.

ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารจดบั น ทึ ก การประชุ ม และจั ด ท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดตามควรให้ แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและผู้ ที่
เกี่ย วข้อ ง โดยจะต้องมีค วามชัดเจนทั้ งผลการประชุ มและความเห็ น ของคณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ ข้ อ ซั ก ถามของกรรมการ ความเห็ น หรื อ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็ น
ด้ ว ยกั บ เรื่ อ งที่ เสนอพร้ อ มเหตุ ผ ล เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ ง และตรวจสอบ
ย้ อ นหลั งเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการแต่ ล ะราย
รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ในที่ปลอดภัย ณ สานักงานที่ทาการของบริษัท
ฯ โดยจัดเรียงตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง และจัดทาดัชนีหรือสารบัญรายงาน
การประชุม มติที่ประชุม และโครงการดาเนินงานพร้อมทั้งระบุวันเวลา หรืออาจ
จัดเก็บรายงานการประชุมไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รายงานการประชุมอาจถูก
เรียกมาใช้เป็นพยานวัตถุในชั้นศาลได้

6.3.2.13.

มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ในการประเมินการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.3.2.14. ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี หน้า 37

