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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)

บทนำ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับ การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องและ
เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ หลั ก การดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น ตลอดจนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น เชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กรที่จะกากับดูแล
ให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และคานึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้
นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี้ผ่านการพิจารณาทบทวนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
(Vision, Mission and Core Values)
วิสัยทัศน์ (Vision)
We lift your life.

เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ

พันธกิจ (Mission)
Human Touch, Expertise and Innovation

มุ่งสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิต ด้วยบุคลากรที่เอาใจใส่และเชี่ยวชาญ

Integrated Financial & Non-financial
Benefits

บูรณาการผลประโยชน์ทั้งทางการเงินและมิใช่การเงิน
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

Collaborative Sharing for Sustainable
Development

ร่วมแรงและแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
F

Fulfillment

เติมเต็มคุณภาพชีวิต

V

Visionary

มุ่งอนาคตที่สดใสและยั่งยืน

C

Care

ใส่ใจให้บริการ

L

Lift

ยกระดับงานด้วยนวัตกรรม

I

Integration

บูรณาการประสานผลประโยชน์

F

Faithful

รุ่งโรจน์ด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม

E

Expertise

ปฏิบัติอย่างผู้เชี่ยวชาญ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษั ทฯ มีน โยบายสนั บ สนุน ส่ง เสริม และอานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ทุก ราย ทั้ง ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้ใช้สิทธิพื้นฐานของตนในฐานะเจ้าของกิจการ ได้แก่ การซื้อขายหรือ
โอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกาไร การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการร่วมตัดสินใจใน
เรื่องสาคัญ เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี เงินปันผล การลดทุน
หรือเพิ่ ม ทุน การแก้ไ ขหนั งสื อบริคณห์ส นธิ และข้อบั ง คับ และการอนุมั ติ รายการพิเศษหรื อธุ รกรรมส าคัญ ที่ มีผ ลต่ อ
ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน ดังนี้
1.1.

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุ มสามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี รวมถึงการส่งคาถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (e-mail :
ir@filtervision-thai.com) และเว็บไซต์บริษัทฯ

1.2.

กาหนดระเบียบวาระและดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคานึงถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่า
เทียมกัน

1.3.

พิจารณาเลือกสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากที่ตั้ง การเดินทางสะดวก สถานที่เพียงพอ สิ่งอานวยความสะดวก
ระบบเสียงและอุปกรณ์ของห้องประชุม

1.4.

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลในแต่ละระเบียบวาระการประชุม พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเพียงพอและจะไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หน้า 2 จาก 21

1.5.

แจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

1.6.

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการจากัดสิทธิใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย และได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จัดเตรียมบุคลากรสาหรับการตรวจสอบเอกสาร มี อากรแสตมป์
สาหรับผู้ถือหุ้นกรณีมอบฉันทะ และนาเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับ
คะแนน และการสรุปผลคะแนน เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

1.7.

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิ ธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่ างชัดเจนใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ และจะแยกการลงคะแนนเสียงสาหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เช่น การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระหรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.8.

ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและ
สอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยดูแลให้มีการจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระ

1.9.

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนแต่ละวาระภายในวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal)

1.10. จัดให้มีช่องทางทีผ่ ู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลกับบริษัทฯ ได้โดยตรง ได้แก่
 เว็บไซต์บริษัท
 นักลงทุนสัมพันธ์
 เลขานุการบริษัท

www.filtervision.co.th
โทร +662 518 2722 ต่อ 644 หรือ ir@filtervision-thai.com
โทร +662 518 2722 ต่อ 649 หรือ cs@filtervision-thai.com

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และ
ผู้ถือหุ้นสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิอื่นที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม ด้วยการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถ
แสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัทฯ กาหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการตัดสินใจผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th) อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลภายในที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลก่อน
การเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือถูกนาไปหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
บริษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดูแลให้ผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ด้วยการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อม
กาหนดโทษทางวินัยจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวไว้ในคู่มือพนักงาน
(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และอานวยความสะดวกให้ได้ใช้สิทธิขั้น
พื้นฐานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสิทธิที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เช่น การเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม บน
เว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณา
ข้อมูลแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

(2) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงคุณค่าของพนักงานที่มีต่อองค์กร จึงกาหนดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยดูแลให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมาย
แรงงานก าหนด และอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ งานและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ รวมถึ ง
เปรียบเทียบได้กับลักษณะงานในบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมพนักงาน
ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ มี โ อกาสเติ บ โต แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยอย่ า งเท่ า เที ย ม รวมถึ ง จั ด ให้ มี
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

(3) ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยความเอาใจใส่ โดยให้พนักงานเป็นผู้ส่งต่อคุณค่าแก่
ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าแสดง
ความคิด เห็น แจ้ ง เรื่อง ร้องเรียน เสนอแนะ หรือขอคาปรึกษาเรื่องการใช้ง านผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้
หลากหลายช่องทางตามความสะดวก

(4) คู่ค้า /
พันธมิตรธุรกิจ

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้
ตกลงกัน ไว้ และดู แ ลให้ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง
สนับสนุนให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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(6) คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดมั่นการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยการปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่กระทาการใดที่เป็นการขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรีตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า

(7) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัด
ทั้ง นี้ หากไม่ส ามารถปฏิบั ติต ามข้อผูกพัน ในสัญ ญา บริษั ทฯ จะแจ้ง ให้เจ้ าหนี้ท ราบเป็น การ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

(8) ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังและ
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร

(9) หน่วยงานรัฐ

บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่กระทาการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(10) สื่อมวลชน

บริษัทฯ กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน และดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่ เลขานุการบริษัท โทร 02 518
2722 ต่อ 649 หรือ cs@filtervision-thai.com นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 518 2722 ต่อ 644 หรือ ir@filtervisionthai.com หรือเว็บไซต์บริษัทฯ www.filtervision.co.th
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อกาหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยต้องมีสาระสาคัญครบถ้วน ถูกต้อง
และทันเวลาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยั งมุ่ งมั่ นที่ จะปฏิบั ติ ตามหลั กการกากับดูแลกิจการที่ ดี (Corporate Governance) ทั้ งใน
ระดับประเทศ เช่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักเกณฑ์ตามโครงการสารวจการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และระดับ
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สากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และหลักการกากับดูแลกิจการของ
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD Principles of Corporate of Governance)
5. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
5.1.

องค์ประกอบคณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนดให้มีจานวนกรรมการขั้นต่าไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด นอกจากนี้ ควรมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของฝ่ายจัดการได้ พร้อมแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
ส่วนขนาดของคณะกรรมการให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ โดยให้มี
องค์ประกอบของความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จาเป็น (Board Skill Matrix) รวมถึง
ให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่
จากัดเพศ เชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนสมบูรณ์และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5.2.

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ
(1)

เป็นบุคคลทีไ่ ม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2)

มีภาวะผูน้ า มีวสิ ัยทัศน์ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

(3)

มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(4)

สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินจิ ได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(5)

สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของกรรมการ

(6)

มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
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5.3.

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเี่ กี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2)

ไม่เป็นกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือน
ประจาจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(3)

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(4)

ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ด้านการเงินและการบริหารงาน

(5)

ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(6)

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษัทย่อย
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(7)

ไม่เป็นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ
บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(9)
5.4.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ

องค์ประชุมและการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและแจ้งให้กรรมการทุกท่าน
ทราบเพื่อให้สามารถจัด สรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม
อย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้มีการประชุมขั้นต่าไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และอาจจัดการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มตามความจาเป็น ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุม
โดยที่กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างอิสระและกาหนดให้มีการเปิดเผยจานวนครั้ง
ของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจัด
ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจาเป็นหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อร่วม
หารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุมจะ
เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่า งเป็นอิสระ รวมถึงจัดสรรเวลาประชุมแต่ละวาระให้
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เหมาะสม และในกรณีที่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียใดในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมและ
จะต้องไม่เข้าร่วมแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี
1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้
ขาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้กาหนดนโยบายจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษั ทกาหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมในวาระต่างๆ ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นต่างๆ ได้
และให้เลขานุการบริษัทจัดทาบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5.5.

การเลือกตั้ง / การแต่งตั้งกรรมการ
การเลื อกตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ ง ตามวาระจะต้ องขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี เมื่อตาแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนสามารถพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนใหม่
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

5.6.

วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ กาหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริษัทต้อง
ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากตาแหน่งก่อน ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทสี่ ดุ
กับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และไม่จากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริษัทและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
5.7.

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)

กากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์
และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

(2)

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานหลักในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงดูแลให้
มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3)

กากับดูแลและติดตามการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น

(4)

กากับดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสาคัญต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
ของบริษัทฯ

(5)

กากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบี ย บที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึ งจั ดให้ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่ เป็ น อิ ส ระ โดยให้ รายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(6)

จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง กาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

(7)

แต่งตั้งและกาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(8)

แต่งตั้งและกาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด
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(9)

แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามการดาเนินงานของบริษัทย่อย โดย
กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

(10) แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท ให้มีหน้าที่สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการ จัดทาและเก็บ
รักษาเอกสารส าคัญของบริ ษั ทฯ รวมถึ งด าเนิ นการอื่นใดตามที่ กฎหมายก าหนด หรื อตามที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(11) จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และให้ มี ก ารทบทวนและการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล่ า วอย่ า งน้ อ ย
ปีละ 1 ครั้ง
(12) ติ ดตามและดู แลให้ การด าเนิ นธุ รกิ จ เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ดของบริ ษั ทฯ ผู้ ถื อหุ้ นทุ กรายทั้ ง
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่ อย และผู้ ถือหุ้นสถาบั น ตลอดจนผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยอื่น ได้ แก่ พนั กงาน ลู กค้ า
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกาหนด
(13) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของพนักงานทุก
ระดับให้มีศักยภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร
(14) ส่ งเสริมและปลู กจิ ตส านึ กพนั กงานทุ กระดั บให้ มี คุ ณธรรม จริยธรรม และปฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ วยความ
รับผิดชอบตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ
5.8.

อานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
(1)

พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณ
ประจาปี หรือใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ หรือเกินงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการ

(2)

พิจารณาอนุมัติการซื้อหรือจาหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ
และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามเกณฑ์และประกาศกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือมีมูลค่าเกินกว่าอานาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

(3)

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(4)

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่า
1.5 : 1.0
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(5)

พิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรมหรือการกระทาใดอันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
กลยุทธ์ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

(6)

พิจารณาอนุมัติการทาสัญญาใดที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติ หรือสัญญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ปกติที่มีนัยสาคัญ

(7)

พิจารณาอนุมัติการทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด และรายการที่ไม่
เข้าข่ายข้อกาหนดดังกล่าว

(8)

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับบัญชี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ

(9)

พิจารณาอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจาปี ของ
ผู้บริหารและพนักงาน

(10) พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
(11) พิจารณามอบอานาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคล
อื่นใดที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอานาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร
(12) มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.9.

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
(1)

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2)

ร่วมกับประธานกรรมการบริหารกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3)

ไม่ เป็ น ประธานหรือสมาชิ กในคณะกรรมการชุ ดย่ อยเพื่ อให้การปฏิบั ติ หน้ า ที่ ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

(4)

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
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5.10. บทบาทหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ัดการ
(1)

บริหารจัดการและดูแลการดาเนิน งานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(2)

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่บริษัทฯ

(3)

มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบอานาจอนุมัติ
ของบริษัท

(4)

รายงานผลการดาเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับ
แผนงานและงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(5)

การดาเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

6. คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)
6.1.

คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน มีความรูแ้ ละประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานให้มีระบบ
รายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงาน
กากับดูแล รวมถึงต้องมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1)

สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายประกาศกาหนด

(2)

สอบทานให้บริษั ทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม เพี ยงพอ และ
มีประสิ ทธิ ผล รวมถึงเป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่ วไปของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน

(3)

สอบทานการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
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(4)

สอบทานกระบวนการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความ
เสี่ยงดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายบริหารความเสี่ยง

(5)

พิ จ ารณา คั ดเลื อก เสนอแต่ งตั้ ง และเสนอค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษั ทฯ รวมถึ ง ประเมิ น
ประสิทธิภาพการทางานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6)

พิ จารณาอนุ มั ติ แผนงานตรวจสอบภายใน เสนอแต่ งตั้ ง ถอดถอน และโยกย้ ายหั วหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(7)

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

(8)

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ

(9)

รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(10) หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษั ทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(11) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงาน
ประจาปี
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6.2.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration and Nomination Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารตามความเหมาะสม และกาหนดให้
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(1)

พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ตลอดจนการพิจารณาคัดเลื อกและเสนอชื่อ
บุคคลเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

(2)

พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(3)

พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ

(4)

พิจารณาเสนอค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จั ดการและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5)

จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยใน
รายงานประจาปี

(6)
6.3.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด และมี ผู้ บ ริ ห ารตามความเหมาะสม และก าหนดให้ ป ระธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(1)

พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท

(2)

จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลยอมรับ

(3)

กากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงว่า ได้นาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

(4)

รายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ รวมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่าเสมอ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจาปี

(5)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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6.4.

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม
ความเหมาะสม โดยมีกรรมการผู้จัดการดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และมีอานาจหน้าที่ตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(1)

พิจารณากลั่นกรองและจัดทากลยุทธ์ นโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปีของบริษัทฯ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2)

บริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3)

ติดตามและกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานตามงบประมาณประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพ

(4)

มี อ านาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ การด าเนิ น การใดๆ อั น เป็ น ปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ภายใต้ ว งเงิ น
งบประมาณประจาปี หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบอานาจอนุมัติซึ่ง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

(5)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Selection of Director and Executive)
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่สรรหาบุ คคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและ
ความรับผิดชอบ เพื่อทาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Remuneration of Director and Executive)
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจาก
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเปรียบเทียบได้กับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มี
ขนาดและประเภทของธุรกิจใกล้เคียงกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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สาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึง
จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการดาเนินงานทางการเงิน และ
ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Board Self-Assessment)
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้นาเสนอและรวบรวม
แบบประเมิน รวมถึงจัดทาสรุปผลและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและ
กาหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงการทบทวน
ความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหาร
10. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO Performance Evaluation)
การประเมิ นผลการปฏิบั ติ งานของกรรมการผู้ จั ดการและผู้ บริหารระดั บสู ง คณะกรรมการบริ ษั ทได้ มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดเกณฑ์การประเมิ น ผลการปฏิบัติ งานของกรรมการผู้จัดการ โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจาและค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
11. การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Orientation and Development of
Director and Executive)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จึงได้กาหนดให้เลขานุการบริษัทนาเสนอ
เอกสารและข้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการปฏิบั ติ หน้ าที่ กรรมการ เช่ น ข้อบั งคับ นโยบายการกากับดู แลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้เข้ารับการ
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สัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย ซึ่งรวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
12. แผนสืบทอดตาแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Management Level)
และตาแหน่งงานสาคัญ (Key Positions) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีบุคลากรพร้อมสาหรับการสืบทอดตาแหน่งสาคัญ
ต่างๆ ได้ทันที โดยเฉพาะเมื่อตาแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทฯ จะวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่สอดรับกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดาเนินงานของบริษทั ฯ และใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่จาเป็นต่อการ
สืบทอดตาแหน่งงานต่อไป
13. การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร (Directorship in Other Companies)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อส่งเสริมให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ กาหนดให้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยให้นับรวมบริษัทย่อยด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
14. เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุม
ผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1)

จัดการประชุ มผู้ถือหุ้น การประชุ มคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด

(2)

ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามให้มี
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง สม่าเสมอ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการทราบ

(3)

จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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(4)

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

(5)

ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

(6)

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและเอกสารสาคัญอื่น เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจาปี
ของบริษัท รวมถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(7)

ดาเนินการเรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

15. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มี การจัดตั้ งหน่ วยงานตรวจสอบภายในและ/หรือว่าจ้ างบริษัทตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มี
ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี การกาหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง และมีการ
กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ อย่ างเป็ นอิ ส ระ เที่ ยงธรรม มี จ รรยาบรรณ และมี ความเชี่ ย วชาญเยี่ ยงมื ออาชี พตาม
มาตรฐานสากลของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบประจาปี ภารกิจ และขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้ องผ่ านการอนุ มั ติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้รายงานผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
16. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency Policy)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส จึง
กาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง โดยไม่แสดงข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกินจริง
หรืออาจทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมผ่านช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ ระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ บริษัทฯ (www.filtervision.co.th) หรือช่องทางอื่นตามที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิ น ได้แก่ งบการเงิ น ผลการ
ดาเนินงาน คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
(แบบ 56-2) ทั้งตามรอบระยะเวลาและตามเหตุการณ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และประกาศของหน่วยงานกากับ
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ดูแลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงินต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดให้
มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทาหน้าที่สื่อสาร ให้ข้อมูล และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปกับประชาชน
แล้ว พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว บริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย
บัญชีและการเงินเป็นผู้มีอานาจให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) ทาหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรืออธิบายผลการ
ดาเนินงาน หรือชี้แจงให้ความกระจ่างกรณีมีข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลต่อสื่อมวลชน อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นั ก วิ เ คราะห์ หรื อ ผู้ ที่ ส นใจต้ อ งการสอบถามสามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล กั บ บริ ษั ท ฯ ได้ โ ดยตรงผ่ า นช่ อ งทาง
ที่หลากหลาย ได้แก่ LINE application, e-mail และ Facebook นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยนโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)
17. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในทีม่ ีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)
บริษัทฯ กาหนดให้มแี นวทางการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีนัยสาคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชั่วโมง
หลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงกาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทา
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนาข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
18. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่ช่วยติดตามการทาหน้าที่
ของกรรมการหรือผู้บริหารที่กาหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
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เรื่องที่ตัดสินใจ โดยให้รายงานต่อเลขานุการบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับ
ผลประโยชน์ในเรื่องที่กาลังพิจารณา ให้แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การ
ตัดสินใจของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางการทารายการระหว่างกันหรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน บนพื้นฐานของข้อมูล
หลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการทารายการกับลูกค้าทั่วไป และดูแลให้มีการ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
19. นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Trade Competition Policy)
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยไม่กระทาการใดที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทาการใดอันเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง และไม่ทาลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาต่อบริษัทฯ และผู้ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงกาหนดให้
พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
20. นโยบายการจัดซื้อและจัดหา (Procurement Policy)
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาจาก
คุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ และเท่าเทียมกัน และให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
21. นโยบายการลงทุนและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย (Policy on Supervisory of Subsidiaries
Companies)
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าไปดารงตาแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไป
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ตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้บริษัทย่อยรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
22. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี จึงกาหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งและรายงานข้อเท็จจริง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดย
สุจริต และผู้ ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น รวมถึงดูแลให้มี การเก็บข้อมู ลการแจ้ งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็ น
ความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่นดังกล่าว
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

e-mail: thanetrk@gmail.com

(2) ประธานกรรมการบริหาร

e-mail: twijit@filtervision-thai.com

(3) เลขานุการบริษัท

e-mail: cs@filtervision-thai.com

(4) เว็บไซต์

www.filtervision.co.th

(5) ไปรษณีย์ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการบริษัท
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
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