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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท คอมมิวนิ เคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั ่ จำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่ ต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่ำง
มัน่ คงและยัง่ ยืน โดยมีเป้ ำหมำยควำมสำเร็จในกำรดำเนิ นธุรกิจด้ำนวิศวกรรมสื่อสำรและกำรให้บริกำรจัดจำหน่ ำย
สินค้ำวิศวกรรมระบบ ให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถืออย่ำงกว้ำงขวำงด้วยกำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
โดยยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจ ด้วยกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนั้นบริษัท จึงได้กำหนดนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นกรอบในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนต่ำงๆดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้องยึดมัน่ คู่มือหลักกำรกำกับดูและกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท เป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิหน้ำที่และยึดถือเป็ นคติประจำใจในกำร
ปฏิบตั ิงำน
2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทสำคัญร่วมกับผูบ้ ริหำรในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ ำหมำยใน
กำรดำเนิ นธุรกิจ โดยคำนึ งถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมโปร่งใสโดยยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย
3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ ริหำรจะต้องเป็ นผูน้ ำในกำรในเรื่องจริยธรรมและเป็ นตัวอย่ำงในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์ ตำมแนวปฏิบตั ิดำ้ นจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Pratice) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้มีกำรกำหนดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทครอบคลุม
หลักกำร 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
2. กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. กำรคำนึ งถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)
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หมวดที่1 สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิพนฐำนต่
ื้
ำงๆของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐำนะของเจ้ำของบริษัท และในฐำนะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในกำรซื้ อขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษัทอย่ำง
เพียงพอ สิทธิในกำรได้รบั ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัท สิทธิต่ำงๆในกำรประชุ มผูถ้ ือหุน้ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น
สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำร
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กำรอนุ มตั ิธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
นอกเหนื อจำกสิทธิพนฐำนต่
ื้
ำงๆข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนิ นกำรในเรื่องต่ำงๆที่เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ทุกปี โดยจะจัดภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ้ นสุดรอบบัญชี
ในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่ งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบกำรประชุมและข้อมูลประกอบกำรประชุม
ต่ ำงๆให้ผู ้ถือหุ น้ รับ ทรำบล่ วงหน้ ำก่อนกำรประชุ ม 7 วัน และลงประกำศหนั งสื อพิม พ์แจ้งวันประชุ ม
ล่วงหน้ำเป็ นเวลำ 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้ แจงสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ในกำรเข้ำประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ ือหุน้
3. ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุ มแทนตนได้ โดยใช้หนั งสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ งที่
บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อ นกำรประชุ ม บริ ษั ท จะเปิ ดโอกำสให้ผู ้ถื อหุ น้ สำมำรถส่ งควำมคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ ข้อซัก ถำมได้
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผ่ำนอีเมล์แอดแดรสของเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริษัท
5. ในกำรประชุ มบริ ษัท จะเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุน้ ตั้งข้อซักถำม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแสดงควำมเห็ นต่ อ ที่
ประชุ มใน ประเด็ นต่ ำงๆ อย่ำงอิสระและเท่ ำเที ยมกัน ทั้งนี้ ในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุน้ จะมีกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม เพื่อตอบคำถำมและให้ขอ้ มูลรำยละเอียดในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ส่งเสริมกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคำนึ งถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ในกำร
เข้ำร่วมประชุม ตำมกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยได้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีส่วนร่วมโดยกำรเสนอวำระกำรประชุ ม และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำ
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร รวมทั้งกำรส่ งค ำถำมล่ วงหน้ ำก่ อ นที่ จ ะมี ก ำรจัด กำรประชุ ม สำมัญ ผู ้ถือ หุ ้น
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ บริษัทกำหนดให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรได้ต้งั แต่เดือน ตุลำคม จนถึงเดือน มกรำคมของปี ถัดไป โดยแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนระบบข่ำว
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกำศหลักเกณฑ์ และระบุขน้ั ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภำยใต้หวั ข้อ “ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ”
2. กำรนำเสนอและจัดส่งข้อมูลในผูถ้ ือหุน้ บริษัทมอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรจัดส่งหนั งสือเชิญประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อกำรพิจำรณำตั ดสินใจ รวมทั้งบริษัทได้จดั ทำเป็ น
ภำษำอังกฤษสำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชำวต่ำงชำติ และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม อีกทั้ง
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่ำว บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 30 วัน
ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุน้ มี เวลำศึ ก ษำข้อมูล และตัดสิ น ใจอย่ำงเพี ยงพอ นอกจำกนี้ บริ ษั ทยั งลงประกำศใน
หนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลำ สถำนที่และวำระกำรประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
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3. กำรมอบฉันทะ บริษัทจัดส่งหนั งสือมอบฉันทะตำมที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทั้งคำแนะนำในกำรมอบ
ฉันทะ รวมทั้งจัดเตรียมอำกรแสตมป์ ไว้ให้บริกำรผูร้ บั มอบฉันทะโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โดยผูถ้ ือหุน้ สำมำรถ
ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสำรประกอบล่วงหน้ำมำทำงไปรษณี ยโ์ ดยจ่ำหน้ำซองถึง สำนั ก
เลขำนุ กำรและส่วนผูถ้ ือหุน้ ก่อนวันประชุม
4. แจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และใช้บตั รลงคะแนนเสียง
5. บริษัทไม่ได้เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำใน
กำรประชุ มผูถ้ ือหุน้ สำมัญ อีกทั้งยังเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในที่ ประชุ มซึ่ง
รำยละเอียดได้มีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
6. บริษัทได้อำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรำยเข้ำร่วมประชุมโดยจัดสถำนที่ประชุมที่สำมำรถ
เดินทำงได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริกำรรถรับส่งผูถ้ ือหุน้ มำยังสถำนที่จดั ประชุมโดยระบุจุดรับส่ งในจดหมำย
เชิญประชุมอย่ำงชัดเจน
7. บริษั ทได้จัดทำแบบฟอร์มคำถำมสำหรับ กำรประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ โดยจัดส่ งพร้อมหนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม เพื่ อ
อำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้มำประชุ มด้วยตนเอง สำมำรถส่งแบบฟอร์มคำถำมกลับมำยัง
บริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และเลขำนุ กำรมีหน้ำที่รวบรวมคำถำมนั้นเพื่อถำมคณะกรรมกำร
ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
8. เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระก่อนกำร
ลงมติ และบันทึกคำถำมคำตอบไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ขอ้ มูลรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำง
เพียงพอแก่ผูถ้ ือหุน้ ในวำระที่ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัย ข้อซักถำม บริษัทได้จดั เตรียมกรรมกำรหรือบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้คำตอบภำยใต้ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
9. หลังจำกกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ้ นสุดลง บริษัทจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงละเอียดครบถ้วนพร้อม
ทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุ ก ๆ วำระที่ ตอ้ งมีกำรลงคะแนนเสียง และ
จัดส่ งให้แก่ ต ลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ภำยใน 14 วัน หลังจำกวัน ประชุ ม พร้อ มทั้ง
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
10. กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ จึงถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ มีโอกำสได้ซกั ถำมปั ญหำที่เกี่ยวกับบริษัท

4

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)
บริษัทจะให้โอกำสแก่ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเที ยมกันทุ กรำยและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ ประชุ มเป็ นไปตำม
จำนวนหุน้ โดยหนึ่ งหุน้ มีสิทธิเท่ำกับหนึ่ งเสียงและไม่กระทำกำรใดๆที่เป็ นกำรจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย นักลงทุนสถำบัน ผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ
1. บริ ษั ท ก ำหนดให้ก รรมกำรอิ ส ระเป็ นผู ้มี ห น้ ำที่ ดู แลผูถ้ ื อ หุ ้น ส่ วนน้ อ ย โดยผู ้ถื อ หุ น้ ส่ ว นน้ อยสำมำรถ
เสนอแนะควำมคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระซึ่งจะพิจำรณำดำเนิ นกำรให้เหมำะสมใน
แต่ละเรื่อง เช่น หำกเป็ นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะดำเนิ นกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำวิธีแก้ไขให้
เหมำะสม กรณี เป็ นข้อเสนอแนะที่ เป็ นเรื่ องสำคัญและมีผลต่ อผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวมหรือมีผลต่ อกำร
ประกอบธุ รกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำกำหนด
เป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. บริษัทรักษำสิทธิผถู ้ ือหุน้ โดยกำรดำเนิ นกำรประชุมเป็ นไปตำมข้อบังคับบริษัทตำมลำดับวำระกำรประชุม
มีก ำรเสนอรำยละเอียดในแต่ ละวำระครบถ้วน มี ก ำรแสดงข้อมูลประกอบกำรพิ จำรณำอย่ำงชัดเจน
รวมทั้ งจะไม่ เพิ่ ม วำระกำรประชุ ม ที่ ไม่ แจ้งให้ผู ้ถื อ หุ ้ น ทรำบล่ ว งหน้ ำ โดยไม่ จ ำเป็ น โดยเฉพำะวำระ
ที่มีควำมสำคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
3. บริษัทรักษำสิทธิผถู ้ ือหุน้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุ คคลใดๆเข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
ที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม กำรลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสตำมลำดับวำระ
ที่กำหนด โดยวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรจะเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรด้วย
กำรลงมติเป็ นรำยบุคคล
4. บริ ษั ท ได้กำหนดมำตรกำรกำรป้ อ งกัน กำรใช้ขอ้ มูล ภำยในโดยมิ ช อบ (Insider trading) ของบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งหมำยถึ ง กรรมกำร ผู ้บ ริ ห ำร และพนั ก งำนในหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ภำยใน
(รวมทั้งคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่บ รรลุ นิ ติภ ำวะของบุ ค คลดังกล่ ำว) โดยห้ำมบุ ค คลที่ เกี่ยวข้องทำกำร
ซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนมีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส
และงบกำรเงิ น ประจ ำปี และควรรอคอยอย่ ำ งน้ อ ย 24 ชัว่ โมงภำยหลัง กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ดั งกล่ ำ ว
ให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
5. บริษัทได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมกำร และผูบ้ ริหำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ใน
บริษัท และบทกำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรมีกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัท ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะตำม
มำตรำ 59 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วัน ท ำกำร
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป
6. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง (ตำมคำนิ ยำมของ ก.ล.ต.และ ตลท.) ต้องเปิ ดเผย
ข้อ มูล เพื่ อ ควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยกำรจัด ท ำรำยงำนกำรมี ส่ วนได้เสี ยของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำกำรทบทวนทุกปี
7. บริษัทจัดให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งมีกำรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อ
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งภำยหลัง พร้อมทั้งตรวจนั บคะแนนเสียงและ
เปิ ดเผยกำรลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่ำงชัดเจนในรำยงำนกำรประชุม
8. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงตำมจำนวนหุน้ ที่ถืออย่ำงเท่ำเทียมกันคือหนึ่ งหุน้ เท่ำกับหนึ่ งเสียง
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ พนั กงำน
และผู ้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท หรื อ ผู ้มี ส่ วนได้เสี ยภำยนอก เช่ น คู่ แข่ง คู่ ค ำ้ ลู ก ค้ำ เจ้ำ หนี้ พนั ก งำน ชุ ม ชนและสังคม
สิ่งแวดล้อมเป็ นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่ำ กำรสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจำกผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ใน
กำรดำเนิ นงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่ำวได้รบั กำรดูแลเป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัท
และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่บริษัทตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้
บริ ษั ทมุ่ งเน้ น พัฒ นำองค์กรให้มีกำรเติ บ โตอย่ำงต่ อ เนื่ อง ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษั ท มีรำยได้และผลก ำไร
เพิ่มขึ้ น เป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริษัทและส่งผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้ำ
บริษัทคำนึ งถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำด้วย
ควำมซื่ อ สัต ย์และเป็ นธรรม อี ก ทั้งรัก ษำและพัฒ นำควำมสัม พัน ธ์แบบยัง่ ยืน กับ ลู ก ค้ำ รวมทั้งรับ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำนำมำปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจสูงสุด
(ค) คู่คำ้
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรม เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ/หรือข้อตกลงใน
สัญญำที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีทำงธุรกิจซึ่งจะเป็ นประโยชน์ทุกฝ่ ำย
(ง) คู่แข่ง
บริษัทส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม และจะปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำกำร
แข่งขันที่ดี
(จ) เจ้ำหนี้
บริษัทมีนโยบำยปฏิบตั ิ ตำมเงื่อนไข สัญญำ และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กบั เจ้ำหนี้ อย่ำงเคร่งครัด ทั้งใน
แง่กำรชำระคืนหนี้ เงินกูย้ ืม ดอกเบี้ ย กำรดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งรำยงำน
ฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ ตำมข้อกำหนดในสัญญำเงินกูอ้ ย่ำ งถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯจะรีบ
รำยงำนเจ้ำหนี้ ล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข
ปั ญหำดังกล่ำว
(ฉ) พนักงำน
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่
เหมำะสม และสอดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงกำรสนับสนุ น
เพื่อพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถของพนักงำน
(ช) ชุมชนและสังคม
บริษัทให้ควำมสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนิ นธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และให้กำร
สนับสนุ นกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกื้ อกูลและสร้ำงสรรค์ต่อสังคมตำมควำมเหมำะสม
(ซ) สิ่งแวดล้อม
บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัดและวำงแนวทำงในกำร
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ อง อีกทั้งสนับสนุ น ส่งเสริมให้ควำมรู ้ ฝึ กอบรมพนักงำนใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่ำงๆอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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(ฌ) กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
บริษัทมีนโยบำยให้บุคลำกรของบริษัทมีหน้ำที่ที่ตอ้ งปกป้ องและรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำที่บริษัทเป็ น
เจ้ำของไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญำต และบุคลำกรของบริษัทต้องเคำรพและไม่
ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ
(ญ) กำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชน
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชน โดยดำเนิ นธุรกิจภำยใต้กฎหมำยแรงงำนและสิทธิ
มนุ ษยชนอย่ำงเคร่งคัด ให้ควำมเคำรพในสิทธิ เสรีภำพ และไม่เลือกปฏิบตั ิ ทั้งสิทธิแรงงำน สิทธิสตรี
สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุ ษย์อย่ำงเสมอภำคอย่ำงเท่ำเทียม
บริษัทจะปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
เหล่ำนั้นได้รบั กำรดูแลอย่ำงดี
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ ไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริษัทเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ นั กลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อ
กำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำงๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com
2. งำนด้ำนนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ น้ั น บริ ษั ท ได้ม อบหมำยให้เลขำนุ กำรบริ ษั ท ทำหน้ ำที่ ติ ด ต่ อ สื่ อสำรกับ
ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสมำ่ เสมอ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในงบ
กำรเงิน ซึ่งในกำรนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และ
ระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
4. คณะกรรมกำรกำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรถือหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรไว้อย่ำงชัดเจนใน
รำยงำนประจำปี และเว็บไซต์บริษัท
5. คณะกรรมกำรก ำหนดให้เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ท ำกำรรำยงำนกำรถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ของกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรให้ที่ประชุมรับทรำบ ก่อนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส
6. บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันไว้อย่ำงครบถ้วน โดยระบุชื่อของบุคคลที่มีกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกัน ควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร เงื่อ นไข นโยบำยรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร
นอกจำกนี้ ในกรณีที่มีกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ำข่ำยจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือขออนุ มตั ิจำกผูถ้ ือ
หุน้ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต้องเปิ ดเผยรำยละเอียดและเหตุผล
ของกำรทำรำยกำรให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะทำรำยกำร
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และเป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรกำหนด
นโยบำยของบริษัทร่วมกับผูบ้ ริหำรระดับสูง กำรวำงแผนดำเนิ นงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และภำพรวมขององค์กร
บริษัทจึงกำหนดนโยบำยและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรไว้ ดังนี้
โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรูค้ วำมสำมำรถและต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำน
ทักษะ วิชำชีพ ควำมเชียวชำญเฉพำะด้ำน เพศ เป็ นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผูม้ ีบทบำท
สำคัญในกำรกำหนด นโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทให้เป็ นตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็ นอิสระ
(2) คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 ท่ำน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
รำชอำณำจักร
(3) คณะกรรมกำรต้องประกอบไปด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำรไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมด
(4) มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำ 3 คนและจะต้องมี
คุณสมบัติตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนดไว้
(5) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อ งเป็ นกรรมกำรอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นตำมที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท) และกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด และต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนที่มีควำมรูด้ ำ้ น
กำรเงินบัญชีเพื่อ ทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมเชื่อถือของงบกำรเงิน และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้
ในกำรทำหน้ำที่กำกับดูแลดำเนิ นงำนของบริษัทให้มีควำมถูกต้องและโปร่งใส
(6) กำรแต่งตั้งกรรมกำรต้องเป็ นไปตำมวำระที่ กำหนด มีค วำมโปร่งใส ชัดเจน และต้องมีประวัติของ
บุคคลนั้น โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้อง
เปิ ดเผยประวัติของกรรมกำรทุกคนในรำยงำนประจำปี
(7) คณะกรรมกำรบริษัทได้แบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำร กรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะ
เรื่อง และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
(8) บริษัทมีกำรแต่งตั้งเลขำนุ กำรบริษัทซึ่งทำหน้ำที่ให้คำแนะนำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
ต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบัติต ำมมติ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ทั้งนี้ เลขำนุ ก ำรบริษั ท ต้องมี ควำมรูแ้ ละได้รับกำรฝึ กอบรม
พัฒนำควำมรู ้ ด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เลขำนุ กำรบริษัท
(9) วำระกำรด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำรไม่ ค วรเกิ น 3 วำระติ ด ต่ อ กัน เว้น แต่ ก รรมกำรคนใดมี ค วำม
เหมำะสมที่ จ ะด ำรงต ำแหน่ งนำนกว่ ำ นั้ น คณะกรรมกำรจะพิ จ ำรณำควำมเป็ นอิ ส ระและ
ประสิ ทธิ ภำพของกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ของกรรมกำรรำยดังกล่ ำว และชี้ แจงเหตุ ผลพร้อมทั้งผลกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อผูถ้ ือหุน้
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรูท้ กั ษะและควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และมีภำวะผูน้ ำ
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย แนวทำงใน
กำรประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์ ในกำรติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด คณะกรรมกำร
บริษัทจึงได้จดั ตั้งคณะอนุ กรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้นโยบำยกำรกำกับดูแ ลกิจกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิจเพื่อให้
ผูบ้ ริหำรและพนั กงำน ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจของบริษัท และสื่อสำรบน
เว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ภำยในของบริษัทรวมทั้งเผยแพร่ไว้ในรำยงำนประจำปี
2. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรว่ำจ้ำงผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกเพื่อทำหน้ำที่ ในกำรตรวจสอบระบบควบคุ ม
ภำยในและติดตำมผลในเรื่องสำคัญให้เกิดควำมสอดคล้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจ
3. คณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ นผู ้ที่ พิ จ ำรณำทบทวน และอนุ มัติ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ์ก ำร
ดำเนิ นงำนของบริษัทเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ผบู ้ ริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน
4. คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยบริหำร โดยกำหนดให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรดำเนิ นงำนและผลประกอบกำรของบริษัททุกครั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
5. คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูก้ ำหนด และแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริษัทกับผูบ้ ริหำรอย่ำงชัดเจนโดย คณะกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับ
ดูแลกำรดำเนิ นงำนของผูบ้ ริหำรในระดับนโยบำย ขณะที่ผูบ้ ริหำรทำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทใน
ด้ำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด
6. คณะกรรมกำรเป็ นผูก้ ำกับดูแลให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยและข้อบังคับที่กำหนดไว้
7. กำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรในบริษัทอื่น คณะกรรมกำรแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรใน
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
8. คณะกรรมกำรบริษัท กำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติหน้ำในฐำนะกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ให้เวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเพียงพอ จึงได้กำหนดกำรดำรงตำแหน่ งของ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกนี้ ต้องไม่ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมี
สภำพอย่ำงเดี ยวกัน และเป็ นกำรแข่งขัน กับ กิ จ กำรของบริ ษั ท เว้น แต่ จ ะได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ยกเว้นกำรเป็ น
กรรมกำรของบริษัทย่อย
9. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ กำกับดูแลให้กำรดำเนิ นงำนของบริษัทเป็ นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย และ
ระเบียบต่ำงๆ ของ กลต. และ ตลท.
10. คณะกรรมกำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน
ที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสมำ่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำง
ระมัดระวังและประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
11. คณะกรรมกำรกำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เเละจะได้รบั กำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้หน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยในมีควำมเป็ นอิสระ สำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่
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12. คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรเข้ำใหม่ โดยคณะกรรมกำรได้ให้ขอ้ มูลของบริษัท
กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัท
13. คณะกรรมกำรสนับสนุ นกรรมกำรให้เข้ำอบรมหลักสูตรหรือเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำที่เป็ นกำรเพิ่มพูน
ควำมรูใ้ นกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่ อง และกรรมกำรบริษัทต้องได้เข้ำร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร
14. คณะกรรมกำรกำหนดตำรำงกำรประชุ มล่วงหน้ำทุกปี โดยจัดให้มีกำรประชุ ม อย่ำงน้อยทุก 3 เดือน
และจะจัดให้มีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ 7 วันก่อน
วันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำ งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม ประธำนและ
กรรมกำรบริษัทเป็ นผูก้ ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุ มคณะกรรมกำร
บริษัทร่วมกัน โดยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับพิจำรณำเป็ น
วำระกำรประชุมได้
15. กรรมกำรต้องเข้ำร่วมประชุ มคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสมำ่ เสมอ เพื่อรับทรำบและพิจำรณำอนุ มัติ
เรื่ องที่ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและฝ่ ำยบริห ำรเสนอ โดยมีกำรกำหนดวำระชัด เจนล่ วงหน้ำ หำกมีวำระ
พิจำรณำเรื่องพิเศษ นอกเหนื อจำกที่กำหนดล่วงหน้ำจะเรียกประชุมเป็ นครั้งๆ ไป เลขำนุ กำรบริษัท จะ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 7 วัน
ก่อนวัน ประชุ ม ในกำรประชุ ม กรรมกำรทุ กท่ ำนสำมำรถอภิป รำยและแสดงควำมคิด เห็น ได้อย่ำง
เปิ ดเผย และมีประธำนที่ประชุมเป็ นผูป้ ระมวลควำมเห็นและข้อสรุปที่ได้จำกกำรประชุม ทั้งนี้ ในกำร
ลงมติในที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งเสียง
โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ ำกัน ประธำนในที่ ป ระชุ ม จะออกเสี ยงเพิ่ม ขึ้ นอีก หนึ่ งเสี ย งเพื่ อชี้ ขำด นอกจำกนี้
รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยหลังมีกำรประชุมเสร็จ และจัดเก็บรำยงำน
กำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
16. เมื่อสิ้ นสุดกำรประชุม เลขำนุ กำรบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้ำที่ จดั ทำรำยงำนกำรประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครั้งถัดไป และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทลงลำยมือ
ชื่อรับรองควำมถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัทสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยงำนกำร
ประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้
17. ในกำรประชุมแต่ละครั้งกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
และลงมติตอ้ งไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
18. คณะกรรมกำรต้องเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมทั้งหมดในแต่ละปี
19. รำยงำนกำรประชุ มที่ได้รับกำรรับรองแล้วจะถู กจัดเก็บไว้อย่ำงเป็ นระบบในรูปแบบของเอกสำรชั้น
ควำมลับของบริษัท ณ สำนักงำนเลขำนุ กำรบริษัท
20. คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงเพื่อปรับใช้ท้ังองค์ก ร และจัดทำคู่มือ กำร
บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่ วยงำนนำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง
21. คณะกรรมกำรดูแลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำร
เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้ น โดยจะพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครั้ง และหำกต้องมีกำรลงคะแนน
เสียงในวำระนั้นๆ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของ ตลท.
และเปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สญ
ั ญำ เหตุผล ควำมจำเป็ นไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ
56-1
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22. คณะกรรมกำรกำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของของตนเองและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 89/14 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ
ประมวลแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็ นประจำทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
23. คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลงำนประจำปี ของตนเองเป็ นประจำทุกปี ตำมแนวทำงของ ตลท. เพื่อให้
คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
24. คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลงำนประจำปี ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มซึ่งเป็ นผูบ้ ริหำรสูงสุด
ของบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมกำร
25. คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำลและสรรหำ มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ำรณำโครงสร้ำ งและองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อย พิจำรณำรำยชื่อและคุ ณสมบัติผูเ้ หมำะสมที่ จะดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรและกรรมกำรของบริษัทย่อย ทั้งนี้ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำน
ทักษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพศ เป็ นต้น รวมทั้งทำหน้ำที่คดั เลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณ สมบัติเหมำะสมต่ อคณะกรรมกำร เพื่อดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูง เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำบริษัทมี
ผูบ้ ริหำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ สำมำรถสืบทอดตำแหน่ งที่สำคัญต่อไปในอนำคต
26. ประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำรอิสระและเป็ นบุ คคลคนละคนกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยมีบทบำท
อำนำจ และหน้ำที่แบ่งแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรบริหำรและกำร
กำกับดูแลกิจกำร
27. คณะกรรมกำรกำหนดนิ ยำมควำมเป็ นอิสระของกรรมกำรตำมเกณฑ์ของ กลต. และเปิ ดเผยไว้ให้เป็ นที่
ทรำบไว้ในรำยงำนประจำปี
28. คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี อ ำนำจแต่ งตั้งคณะอนุ ก รรมกำรชุ ด ย่ อ ยได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำรสรรหำพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ ำล และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำหรือรับทรำบ ซึ่งคณะอนุ กรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดไว้ในอำนำจหน้ำที่
ของคณะอนุ กรรมกำรแต่ละชุด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ ำน และเป็ นผูม้ ีค วำมรูแ้ ละมี
ประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีกำรเงินและตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่ำน โดยกำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่ เหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
หรือหน่ วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ ก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้องปี ละ1ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ท้งั นี้ เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำ รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัทซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังนี้
ก. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
ข. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
ค. ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ฉ. จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน
ช. ควำมเห็ น หรื อ ข้อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รั บ จำกกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
ตำมกฎบัตร
ซ. รำยกำรอื่ น ที่ เห็ น ว่ ำ ผู ้ถื อ หุ ้น และผู ้ล งทุ น ทั ว่ ไปควรทรำบภำยใต้ข อบเขตหน้ ำ ที่ แ ละควำม
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. ปฏิบัติ กำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรของบริ ษั ท มอบหมำยด้วยควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
8. ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัท
ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำเนิ นกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
ก. รำยงำนที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข. กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
ค. กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนิ นกำรให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ กำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ งอำจรำยงำนว่ำมี
รำยกำรหรื อ กำรกระท ำดังกล่ ำ วต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์ได้
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คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้แต่ งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำตอบแทน เพื่ อสรรหำและพิ จำ รณำ
ค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริหำรระดับสูงให้เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้ำนสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. สรรหำและนำเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม สำหรับกำรเข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร
ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และกรรมกำรของอนุ ก รรมกำรต่ ำ งๆ (ถ้ำมี ) รวมทั้ง พิ จ ำรณำผลงำน
คุณสมบัติ และควำมเหมำะสมของกรรมกำรที่พน้ ตำแหน่ งและสมควรได้รบั เลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตั้ง
เป็ นกรรมกำรบริษัท และ/หรือ กรรมกำรของคณะอนุ กรรมกำรต่ำงๆ (ถ้ำจำเป็ น)
2. พิ จ ำรณำและเสนอควำมเห็ น ต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ ให้ค วำมเห็ น ชอบเกี่ ย วกับ โครงส ร้ำ ง
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุ กรรมกำรต่ำงๆ (ถ้ำมี) ซึ่งได้แก่ ค่ำตอบแทนรำย
เดือน บำเหน็ จ โบนัส สวัสดิกำร ค่ำเบี้ ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุ มตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี
3. พิจำรณำ สรรหำ กำหนดคุ ณ สมบัติและควำมเหมำะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและ
เงื่อนไขกำรว่ำจ้ำงบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท
4. พิ จ ำรณำและให้ค วำมเห็ น ต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท และติ ด ตำมกำรดู แ ลกำรด ำเนิ น กำร เกี่ ยวกับ
วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงำนพัฒนำผูบ้ ริหำรของบริษัท
5. ปฏิ บัติ งำนอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท มอบหมำยอัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับ กำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร อนุ กรรมกำร (ถ้ำมี) และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ด้ำนบรรษัทภิบำล
1. พิจำรณำ ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุ มตั ิเรื่อง นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
จรรยำบรรณธุ รกิจ นโยบำยควำมรับผิ ดชอบต่ อสังคม สิ่ งแวดล้อม นโยบำยและแนวปฏิบัติอื่นใดที่
สนับสนุ นกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงยัง่ ยืน
2. ติดตำมทบทวนระบบงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตำม
นโยบำย และแนวปฏิบตั ิที่วำงไว้
3. กำรกำกับดูแลให้กำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทเป็ นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลของหน่ วยงำนที่มีอำนำจกำกับ
ดูแลตำมกฎหมำย เช่ น สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติขององค์กร ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษัท
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรสรรหำกรรมกำรบริ ษั ท และกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยนั้ น จะพิ จ ำรณำ กลั น่ กรองรำยชื่ อ
และคุณสมบัติผูเ้ หมำะสมที่จะดำรงตำแหน่ งกรรมกำร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัทและตำม
โครงสร้ำงกรรมกำรที่ตอ้ งมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนทักษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพศ เป็ นต้น อีกทั้งยัง
ต้องสำมำรถอุทิศเวลำให้กบั บริษัทได้อย่ำงเต็มที่ อันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นงำนของบริษัทเป็ นที่ต้งั นอกจำกนั้น
คณะกรรมกำรยังเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ รำยย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริษทั มำยังบริษัทฯ โดยเปิ ดโอกำสให้
เสนอรำยชื่ อในช่ วงเดื อน ตุ ลำคม – มกรำคม และคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษั ทภิ บำล
จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองควำมเหมำะสมของผูส้ มัครหรือกรรมกำรที่ ออกตำมวำระหรือลำออก และนำเสนอต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ ำ ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ ำล เป็ นผู ้พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทนคณะกรรมกำร โดยพิ จ ำรณำถึ ง ภำรกิ จ
ควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนำดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
สรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนนำเสนอต่อที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทอย่ำงเหมำะสมตำมขอบเขตที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 5 ท่ำน
ซึ่งอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดและนำเสนอนโยบำยเรื่องของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด หรือควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อ
บริษัท เป็ นต้น ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงำน และกรอบกำรดำเนิ นงำน สำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ ประเมิน วัดผล และติดตำมกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิผล
3. ศึกษำและทบทวนกระบวนกำรทำงำนของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำองค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
4. แต่งตั้งบุ คลำกรและ/หรือหน่ วยงำน และ/หรือคณะทำงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
ควำมเหมำะสม รวมทั้งกำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิ ด ชอบให้แก่บุ คลำกร และ/หรือ หน่ วยงำน
และ/หรือคณะทำงำนดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นงำนตำมวัตถุประสงค์
5. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนิ นงำน เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำ กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ถูก
นำไปปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ
และสอดคล้อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทั้ งจัด ท ำวิ เครำะห์ป ระเมิ น ปั จ จัยควำมเสี่ ย งที่
อำจเกิดขึ้ น และจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของบริษัท ทั้งควำมเสี่ยงที่มำจำกปั จจัยภำยนอก และ
ปั จจัยภำยในของบริษัท
6. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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กรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรอิสระจะต้องมีควำมเป็ นอิสระจำกผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือกลุ่มของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ และผูบ้ ริหำร
ของบริษัท มีควำมสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงินและทำงธุ รกิจของบริษัท รวมทั้งธุ รกิจอื่นอย่ำงเพียงพอเพื่อที่จะ
แสดงควำมคิ ด เห็ น อย่ำงเสรี ในกำรปกป้ องผลประโยชน์ ของผู ้ถือ หุ น้ รำยย่อ ย และต้อ งมี เป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของ
กรรมกำรทั้งหมด โดยบริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้มีกำรกำหนดให้ประธำน
กรรมกำรบริษัทต้องมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับผูท้ ี่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เพื่อกำรแบ่งแยกหน้ำที่และกำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่ อให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนและคำนึ งถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย อย่ำงไรก็ดีกรรมกำรบริษัทยังได้กำหนดนิ ยำมและคุณ สมบัติของกรรมกำรอิสระให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจำนวนหุน้ ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริษัท บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนั กงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปี ก่อนวันที่ ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ ำวไม่รวมถึ งกรณี ที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัยหรือผูม้ ีอำนำจควบคุม ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พน้ จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรทำ รำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู ้ ืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำย
หนึ่ ง ตั้งแต่รอ้ ยละสำมของสิ นทรัพย์ที่มีตัวตนสุ ทธิ ของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้ นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะตำ่ กว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ ดังกล่ำวให้นับรวมภำระหนี้ ที่เกิดขึ้ นในระหว่ำงหนึ่ งปี ก่อน
วันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5.

6.

7.
8.

9.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ดว้ ยเว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อน
วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ ปรึกษำกฎหมำย หรือที่
ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่ อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุ มของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ มีนัย ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุ ม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พ นั้ น ด้วย เว้น แต่ จะได้พ น้ จำกกำรมีลักษณะดั งกล่ ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ ได้รับ กำรแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อ เป็ นตัว แทนของกรรมกำรของบริ ษั ท ผู ้ถื อ หุ น้ รำยใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่ มีนัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่ ส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนั กงำน
ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจำนวนหุน้ ที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของบริษัท
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บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯและประธานกรรมการ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมกำรทุกคนมีหน้ำที่เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และอำจมีกำรประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีควำมจำเป็ น
3. จัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน ซึ่งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ และนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุ มตั ิ
4. มีอำนำจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ ของ
บริษัท และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมำ่ เสมอ
5. กำหนดเป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั มอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
6. มีอำนำจแต่งตั้ง มอบหมำย หรือแนะนำให้อนุ กรรมกำรหรือคณะทำงำน เพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติใน
เรื่องหนึ่ งเรื่องใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
7. มีอำนำจตรวจสอบและพิจำรณำอนุ มตั ิ นโยบำย แนวทำง และแผนกำรดำเนิ นงำนสำหรับโครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัท ตำมที่ได้รบั เสนอจำกคณะอนุ กรรมกำร และ/หรือฝ่ ำยบริหำร
8. มีหน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิเช่นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรซื้ อหรือขำยทรัพย์สินที่
สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรตลำดทุนหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
9. มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และดำเนิ นงำนโดยรักษำผลประโยชน์ สูงสุดของผูถ้ ื อหุน้ ตลอดจนมีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส
10. พิ จ ำรณำโครงสร้ำ งกำรบริ ห ำรงำน รวมทั้งติ ด ตำมผลกำรดำเนิ น งำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและ
งบประมำณอย่ำงต่อเนื่ อง ตลอดจนติดตำมกำรดำเนิ นกิจกำรและกำรปฏิบตั ิงำนของคณะอนุ กรรมกำร
และ/หรือฝ่ ำยบริหำรอย่ำงสมำ่ เสมอ เพื่อให้กำรดำเนิ นกิจกำรของบริษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
11. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่ วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
หรือเป็ นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ ื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำที่
บริษัททำขึ้ นหรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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13. ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมำ่ เสมอ และดำเนิ นงำนโดยรักษำผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
ตลอดจนมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส
14. ด ำเนิ น กำรให้บ ริ ษั ท มี ม ำตรกำรกำรตรวจสอบภำยใน เพื่ อ ให้เกิ ด ระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ มี
ประสิ ทธิภำพ รวมทั้งกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง และควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยจัดให้มี
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผู ้ติ ด ตำมและดำเนิ น กำรร่ วมและประสำนงำนกับ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภำยในจำกภำยนอก
15. มีอำนำจพิจำรณำและอนุ มตั ิเรื่องใดๆ ที่จำเป็ น และเกี่ยวเนื่ องกับบริษัท หรือที่เห็นว่ำเหมำะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท
16. เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข) เรื่ อ งใดๆ ที่ ก รรมกำรมี ส่ ว นได้เสี ย และอยู่ ในข่ำ ยที่ ก ฎหมำยหรื อ ประกำศของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
17. กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อดำเนิ นกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมกำรจะกระทำได้ก็
ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) กำรซื้ อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของบริษัท
ค) กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำ เกี่ยวกับกำรให้เช่ ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน หรือกำรออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษัท
ช) กำรอื่นใดที่ กำหนดไว้ภำยใต้บทบัญ ญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น
18. รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง และรำยงำนกำรถื อครองหลักทรัพย์ท้ังของ
ตนเอง คู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือในบริษัทและบริษทั ในเครือให้บริษัททรำบโดยไม่
ชักช้ำ
19. กรรมกำรแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ไม่เกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมกำร และ/หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำร มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ำมี) กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการบริษทั
1. มีหน้ำที่ในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษัท ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำม
แผนงำนที่กำหนดไว้
2. เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และควบคุมให้กำรประชุมดังกล่ำว
เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ถู กต้องตำม พรบ.บริ ษั ท มหำชนจำกัด และ พรบ.หลักทรัพ ย์และตลำด
หลักทรัพย์
3. เป็ นผู ้ลงคะแนนเสี ยงชี้ ขำดในกรณี ที่ ที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรและที่ ป ระชุ ม ผู ้ถือหุ น้ ของบริ ษั ท มี ก ำร
ลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ำกัน

การแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ
1.

2.

3.

4.

5.

ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งหนึ่ งในสำมของกรรมกำรทั้งหมดถ้ำ
จ ำนวนกรรมกำรแบ่ งออกให้ต รงเป็ นสำมส่ ว นไม่ ได้ ให้อ อกโดยจ ำนวนใกล้กับ ส่ ว นหนึ่ งในสำม
กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่ งนำนที่สุดนั้นออกจำกตำแหน่ งก่อน กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือก
เข้ำมำดำรงตำแหน่ งใหม่ก็ได้
ก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุกครั้ง บริษัทจะเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอรำยชื่อบุคคลที่เข้ำ
มำตำแหน่ งแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะ
รวบรวมรำยชื่อดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกรำยชื่อที่เหมำะสม
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุ มตั ิต่อไป
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือ โดยหุน้ หนึ่ งเท่ำกับหนึ่ งเสียง
3.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดก็ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำน
ในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ ขำด
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่ งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่ งก็ต่อเมื่อ
 ตำย
 ลำออก
 ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำม มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ.2535
 ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ลงมติ ใ ห้อ อกตำมมำตรำ 76 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด
พ.ศ.2535
 ศำลมีคำสัง่ ให้ออก
ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกเหนื อจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะดำเนิ นกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทน
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรนั้นจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย
บุ คคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ ำวแทนจะอยู่ในตำแหน่ งกรรมกำรได้เพียงเท่ ำวำระที่ ยงั เหลื อยู่ของ
กรรมกำรซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรที่เหมำะสมไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป)
เว้นแต่กรรมกำรคนใดมีควำมเหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่ งนำนกว่ำนั้น คณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเป็ นอิสระและ
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว และชี้ แจงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผูถ้ ือหุน้
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั
1.

2.

บริษัทฯมีกำรวัดและประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบี ยน โดยมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะปี ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ มีหลักกำรและหัวข้อในกำรประเมินผลสอดคล้องไปกับตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำร
ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ ำงๆ ในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ เพื่อแก้ไขปั ญหำ
ร่วมกันและนำไปสู่กำรปรับปรุง พัฒนำ รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยเลขำนุ กำร
บริษัทจะนำส่ งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ส่ งให้คณะกรรมกำรทุ กคน
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี ในรูปแบบคณะ ซึ่งภำยหลังที่ คณะกรรมกำรแต่ ละคนทำหน้ำที่
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุ กำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน
กำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคน เพื่อทำกำรประมวลผลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำรับทรำบ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรได้มี
มติ ให้มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประเมินผลกรรมกำร
เป็ นรำยบุ ค คล ปี ละ 1 ครั้ง โดยมี ห ลัก กำรและหัว ข้อ ในกำรประเมิ น ผลสอดคล้อ งไปกับ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ

ค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทมีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียง
กับบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยพิจำรณำเชื่อมโยงกับผลงำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมทั้งผล
กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท โดยคณะกรรมกำรสรรหำพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนและบรร ษั ท ภิ บ ำลจะเป็ นผู ้ก ำหนด
ค่ำตอบแทนดังกล่ำว นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิ
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนที่ จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมรูปแบบที่สำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
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การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
1.

2.

3.

บริษัทส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำรผูเ้ กี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
ซึ่ งประกอบด้ว ย กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
กรรมกำรสรรหำพิ จำรณำค่ ำตอบแทนและบรรษัท ภิ บำล ตลอดจนผู ้บริ ห ำรของบริษั ท เพื่อ ให้ก ำร
ปฏิบตั ิงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
บริษัทจัดให้มีกำรแนะนำแนวทำงในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของกรรมกำรใหม่เพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่ องภำยใต้กรอบกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี
สำหรับกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่น้ัน บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุ นให้มีกำรฝึ กอบรม และกำรให้ควำมรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัท รวมทั้งควำมรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรภำยใต้กรอบกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ โดยจัดให้มีกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำบริษัทฯมีกรรมกำรที่
มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถครอบคลุมทุกมิติในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพดังนี้
อบรมภำยใน โดยบริษัทฯจะนั ดหมำยผูบ้ ริหำรในสำยงำนต่ำงๆเพื่อให้ควำมรูข้ อ้ มูลกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปั จจุบนั โดยทีมผูบ้ ริหำรขององค์กรเอง
อบรมภำยนอก บริษัทจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำรใหม่ ในหลักสูตรต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
บทบำทหน้ ำ ที่ ของกรรมกำรภำยใต้ก รอบกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี อำทิ เช่ น
บทบำทหน้ำที่ ของกรรมกำรตำมระเบี ยบข้อบังคับของกรรมกำร คณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) พระรำชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหำชน จ ำกัด และของสมำคมส่ งเสริ ม สถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็ นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุ นให้ควำมรูเ้ ฉพำะ
ด้ำนแก่กรรมกำรเพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่นให้
ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เป็ นต้น

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
บทบำทหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
1. กำรกำกับดูแลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
2. ให้คำแนะนำฝ่ ำยจัดกำรในกำรดำเนิ นธุรกิจ
3. กำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบตั ิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท
4. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. คณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจหน้ำที่ จัดกำรงำนและดำเนิ นกิจกำรของบริ ษัท ตำมที่ คณะกรรมกำร
บริษัทกำหนด หรือได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ดำเนิ นกำรเฉพำะกรณี
2. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรธุรกิจของบริษัทตำมนโยบำย แผนงำนที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
4. กิจกำรดังต่อไปนี้ เสนอผ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน
4.1
เรื่องเกี่ยวกับนโยบำยของบริษัท
4.2
เรื่องที่หำกทำไปแล้วจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสำคัญแก่กิจกำรของบริษัท
4.3
เรื่องที่จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยโดยคณะกรรมกำรบริษัทเอง
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4.4
4.5

เรื่องที่จะต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบที่บริษัทวำงไว้
เรื่องที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุ มตั ิเป็ นรำยเรื่อง หรือตำมหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้วำงไว้
5. คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจและหน้ำที่ ในกำรดำเนิ นกิจกรรมตำมที่กำหนดเพื่อบริหำรบริษัทให้
ประสบควำมสำเร็จ บรรลุเป้ ำหมำยของบริษัท ซึ่งรวมถึง
5.1
จัดทำและสอบทำนวัตถุ ประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทำงกำรเงินและนโยบำยที่ สำคัญของ
บริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
5.2
พิจำรณำกลัน่ กรองแผนธุ รกิจประจำปี งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประเภททุน เป้ ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงสิ่งที่ตอ้ งริเริ่มต่ำงๆ ที่ สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย และนำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
5.3 พิจำรณำกลัน่ กรองโครงกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมกำรบริษัท
กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
5.4 พิจำรณำและอนุ มัติใ นเรื่องต่ ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในอำนำจดำเนิ นกำรหรือได้รับมอบ
อำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท
5.5 พิ จำรณำทบทวนอ ำนำจดำเนิ น กำรในเรื่ องต่ ำง ๆ ตำมที่ ก ำหนดไว้ในตำรำงกำรมอบ
อำนำจและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
5.6
จัดกำรและสร้ำงสมดุลระหว่ำงวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยำว
5.7
พั ฒ นำและดู แ ลทรั พ ยำกรบุ ค คลให้ ด ำเนิ นไปตำมกลยุ ท ธ์ ด ้ ำ นทรั พ ยำกรบุ ค คล
ที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ให้ควำมเห็นชอบไว้
5.8
ติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ย วกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทและ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนิ นกำรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
อนุ มตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุ มตั ิกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อทรำบในที่ประชุมครำวต่อไป
7. อนุ มตั ิกำรจัดซื้ อวัตถุดิบ สินค้ำ หรือบริกำร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรขำยหรือให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ใน
จำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำทต่อรำยกำร
8. อนุ มตั ิกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ที่ดิน อำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำง เป็ นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100
ล้ำนบำทต่อรำยกำร
9. อนุ มัติ กำรใช้จ่ำยเงิน ลงทุ น ที่ สำคัญ ๆที่ ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี ตำมที่ จะได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนุ มตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็ จรำงวัลซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแก่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท
หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจกำรให้บริษัท
11. แต่ งตั้งหรื อมอบหมำยให้บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งหรื อ หลำยคนกระทำกำรอย่ำ งหนึ่ งอย่ำงใดแทนคณะ
กรรมกำรบริหำรตำมที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอำนำจนั้นๆ ได้
ทั้งนี้ กำรอนุ มตั ิรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่ วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย (ถ้ำมี) รวมทั้งรำยกำรที่กำหนดให้ตอ้ งขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหุน้ ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
และกำรได้ม ำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ น ทรัพย์ที่สำคัญ ของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษัท ย่อย (ถ้ำมี ) เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ
ข้อ กำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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การดารงตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในบริษทั อื่น
คณะกรรมกำรตระหนั ก และให้ค วำมส ำคัญ ในกำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ในฐำนะประธำนเจ้ำ หน้ ำที่ บ ริ ห ำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำรทำงำน เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ให้เวลำในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเพียงพอ จึงกำหนดกำรดำรงตำแหน่ งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
นอกจำกนี้ ต้องไม่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ ยกเว้นกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทย่อย

แผนการสืบทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำผูบ้ ริหำรระดับสูงและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม และโปร่งใส
เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำบริษัทมีระบบกำรสรรหำผูบ้ ริหำรระดับสูงขององค์กรที่มีควำมเป็ นมืออำชีพ โดยจะให้ควำมสำคัญกับ
บุคคลที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ และประสบกำรทำงำนที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมี
ภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทัศน์ กว้ำงไกล อีกทั้งยังต้องสำมำรถอุทิศเวลำให้กบั บริษัทได้อย่ำงเต็มที่ อันเป็ นประโยชน์ ต่อกำร
ดำเนิ นงำนของบริษัทเป็ นที่ต้งั โดยมีกระบวนกำรสรรหำที่มีกำรพิจำรณำทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กร โดย
มอบหมำยให้ค ณะกรรมกำรสรรหำพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ ำล เป็ นผู ้ส รรหำบุ ค คลที่ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถและเหมำะสมเข้ำรับกำรคัดเลือก โดยผ่ำนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำตำมที่กำหนด รวมถึ งจัดทำ
แผนพั ฒ นำผู ้บ ริ ห ำรควบคู่ ไปกับ กำรพิ จ ำรณำแผนสื บ ทอดงำน เพื่ อ ให้มั น่ ใจว่ ำ บริ ษั ท มี ผู ้บ ริ ห ำรที่ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถรอบรูใ้ นทุกมิติ สำมำรถสืบทอดตำแหน่ งที่สำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไปในอนำคต

การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ โดยใช้ระบบกำรวัดและประเมินผลงำนทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึด
หลักวิถีทำงกำรบริหำรที่เป็ นสำกล ด้วยกำรวัดผลงำนเชิงดุลยภำพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปั จจัยหลัก 4
ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูก ค้ำ ด้ำนกระบวนกำรภำยใน และด้ำนกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำ เพื่ อพิ จำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทน และเงินรำงวัลจูงใจที่เหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทยังได้ทำกำรประยุกต์วตั ถุ ประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ควำม
ยัง่ ยืนด้วยกำรใช้มุมมองด้ำนกำรเงิ นเป็ นพื้ นฐำน นำไปสู่วิธีกำรบริหำรกำรใช้เงินอย่ำงประหยัดให้เกิดควำมคุม้ ค่ำใน
กำรส่งเสริมกำรเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดกระบวนกำรภำยในที่ดี และส่งผลไปยังกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มของผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์จะนำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของทุกสำยงำน
ในบริษัท ส่ งให้กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ และผูบ้ ริหำรทุ กคนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี ซึ่งภำยหลังที่ คณะ
ผูบ้ ริหำรแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมำยังฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ เพื่อรวบรวม
ผลคะแนนกำรประเมิน และสรุ ปผลวิเครำะห์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบริษัททั้งในส่วนที่เป็ นรำยละเอียดย่อย
รวมถึงกำรจัดทำรำยงำนกำรสะท้อนภำพผลลัพธ์ภำพรวมของกำรบริหำรจัดกำร และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำรับทรำบและรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทมีนโยบำยในกำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
•
ส่งกรรมกำร และ/หรือ ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยของบริษัทเข้ำไปเป็ นตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในกิจกำรนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในกำรออกเสียงในที่ป ระชุมคณะกรรมกำร
บริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
•
กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่เป็ นตัวแทนของบริษัทใน
กิจกำรนั้นๆ ในกำรควบคุมหรือมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยที่สำคัญต่อกำรดำเนิ นธุรกิจ
•
กำหนดให้มี ก ำรเปิ ดเผยข้อ มูล ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำน กำรทำรำยกำรระหว่ ำงบริ ษั ท
ดังกล่ำวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์หรือกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของ
บริษัทดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรทำรำยกำร
ในลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
•
กำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็ นบริษัทที่ประกอบ
ธุ รกิจหลัก และกลไกอื่นในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่ ำว เช่น กำรอนุ มัติกำรเพิ่มทุนหรือลดทุ น
กำรเลิกบริษัทย่อยเป็ นต้น

การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ ดังนี้ :•
ให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำรรวมทั้งผูบ้ ริหำรฝ่ ำยต่ ำงๆ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนด
โทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
•
กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันทำกำรถัดไปจำกวันที่เกิดรำยกำรเปลี่ยนแปลงและจัดส่ง
สำเนำรำยงำนนี้ ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
•
บริษัทจะกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูป้ ฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้องที่ ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่ เป็ น
สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และ
อย่ำงน้อย 24 ชัว่ โมงภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่
เป็ นสำระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัทกำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่กำร
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัว่ ครำวโดยไม่ได้รบั ค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ทั้งนี้ กำรลงโทษจะพิจำรณำ
จำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ
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การแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในกำรกระทำที่สงสัยว่ำไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ หรือนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง ผ่ำนกรรมกำรอิสระ
หรือกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำง ดังนี้
ทำง E-mail Address
: audit_Com@cssthailand.com
ทำงไปรษณีย์
: กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิ เคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั ่ จำกัด (มหำชน)
329 ม. 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

การดาเนินการเมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ได้รบั และแจ้งให้ห น่ วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนิ นกำร
สอบสวน ข้อ เท็ จ จริ งเกี่ ยวกับ เรื่ อ งที่ ได้รับ กำรร้อ งเรี ยนและดำเนิ น กำรแก้ไขอย่ำ งเหมำะสม โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะติดตำมผลควำมคืบหน้ำเป็ นระยะ ซึ่งหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลกำรดำเนิ นงำนภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสมให้แก่ผรู ้ อ้ งเรียนทรำบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบต่อไป

มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิด
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทำโดยเจตนำสุจริต บริษัทฯจะปกปิ ด ชื่อ ที่ อยู่
หรือข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ควำมลับ โดยจำกัดเฉพำะผูร้ ับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้ นที่จะเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องร้ องเรียน มีหน้ำที่ เก็บรักษำ ข้อมูล ข้อร้องเรี ยน และ
เอกสำรหลักฐำนของผูร้ อ้ งเรียน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำร ตัดสินใจใด ๆ
ในกำรดำเนิ นกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้เกิด
ควำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมี ส่วนได้เสี ยกับ รำยกำรที่ พิ จำรณำ ต้องแจ้ง
ให้บริษัทฯทรำบถึ งควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนำจอนุ มตั ิในธุรกรรมนั้น ๆ หำกมีรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้ น
ที่มิใช่กำรดำเนิ นกำรตำมธุรกิจปกติหรือเป็ นไปตำม เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษั ท ฯพิ จ ำรณำอนุ มัติ โดยให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมอย่ ำงรอบคอบเพื่ อ น ำเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ และหรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ (แล้ว แต่ กรณี ) ทั้งนี้ บริ ษั ท ฯ จะต้อ งปฏิ บัติ ต ำม
หลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งจะได้มีกำรเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
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การบริหารความเสี่ยง
1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพในทุกขัน้ ตอนตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(Good Corporate Governance) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ จึงกำหนดให้จดั ตั้งคณะทำงำนชุดย่อย โดยแยก
กำรทำงำนตำมสำยกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้ นในกำรปฏิบตั ิงำนจริงได้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้ น โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

1. คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 5 สำยงำน
1.1 สำยงำนโทรคมนำคม
1.2 สำยงำนธุรกิจและผลิตภัณฑ์
1.3 สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.4 สำยงำนกำรเงินบัญชี
1.5 สำยงำนกำรจัดกำร
2. บทบำทและภำระหน้ำที่ของผูเ้ กี่ยวข้อง
2.1 รับนโยบำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มำดำเนิ นกำรให้เป็ นรูปธรรม
2.2 กระตุน้ พนั กงำนให้ตระหนั กถึงควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบกับองค์ก ร และสนั บสนุ นกำรบริหำร
ควำมเสี่ ยงให้ประสบควำมสำเร็ จ ในทุ กกิจกรรม โดยกำหนดให้ผูบ้ ริ หำรในแต่ ละตำแหน่ งต้อ ง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
2.2.1 รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- ติดตำมควำมเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรและสร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำมีแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
- ส่ งเสริ ม วัฒ นธรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและสร้ำ งควำมมัน่ ใจว่ ำ ผู ้บ ริ ห ำรในสั งกัด ได้ใ ห้
ควำมสำคัญ
กับกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสำยงำนของตน
- พิจำรณำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำยงำน เพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
2.2.2 ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- ติดตำมควำมเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรและสร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำมีแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
- สื่อสำรและส่งเสริมให้พนักงำนในสำยงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงครบถ้วนและมีกำรทบทวน
ในกำรประชุมสำยงำนเป็ นประจำ
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2.2.3 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
- สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนรำยวันมีกำรประเมิน จัด กำรและรำยงำนควำมเสี่ ยงอย่ำง
เพียงพอ
- ติดตำม บันทึกและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรประชุมสำยงำน
- สื่อสำรและประสำนงำนงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลควำมเสี่ยงอย่ำงสมำ่ เสมอ
2.3 หำกสำยงำนใดมีลักษณะโครงสร้ำงตำแหน่ งงำนไม่สมบูรณ์ กำหนดให้กำรบริหำรและดำเนิ นกำร
อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของผูบ้ ริหำรระดับสำยงำนและหรือมอบหมำยได้ตำมควำมเหมำะสม
2.4 ฝ่ ำยเลขำนุ กำรและส่วนผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูป้ ระสำนงำนกลำง เพื่อสนั บสนุ นผูบ้ ริหำรและหน่ วยงำน
ต่ำงๆในกำรดำเนิ นกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่ อง
2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบำย
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง วิธีกำรดำเนิ นงำน และแผนกำรดำเนิ นงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ดังนี้
1) มุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบำย รวมทั้งชื่อเสียงและภำพลักษณ์
ขององค์กร
2) จัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและอยูใ่ นระดับที่สำมำรถยอมรับได้
3) ให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4) ส่งเสริมให้พนักงำนทัว่ ทั้ง องค์กรได้รบั รูแ้ ละป้ องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ นทั้งหมด
5) ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ นตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจำกปั จจัยภำยใน
และภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่ อง
6) ส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่ งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์มลู ค่ำให้แก่องค์กร
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้แบ่งกำรบริหำรควำมเสี่ยงออกเป็ น 2 ประเภท คือ กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงระดับสำยงำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร
เป็ นกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ หรือเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นงำนของบริษัทฯ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับสำยงำน
เป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ อำจจะเกิดขึ้ นจำกกำรดำเนิ นงำนของแต่ ละสำยงำน โดยควำมเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นสำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้โดยอำนำจหน้ำที่ของผูบ้ ริหำรสำยงำน หรือเป็ นควำมเสี่ยงที่ไม่เกิดผลกระทบต่อวัตถุ ประสงค์และ
เป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นงำนของบริษัทฯ หรือสำมำรถควบคุมได้โดยกระบวนกำรควบคุมภำยใน
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กรอบกำรบริห ำรควำมเสี่ ยงของบริ ษัทฯ ดำเนิ นกำรตำมแนวทำงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ ยงที่ เป็ นหลัก
ปฏิบัติ ส ำกล คื อ กรอบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงสำหรับ องค์ก ำรของคณะกรรมกำร The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)
2) กำรกำหนดเป้ ำหมำย (Objective Setting)
3) กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
5) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Responses)
6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
7) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring)
8) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
องค์ประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงข้ำงต้นมีกระบวนกำรที่ตอ้ งดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 7 ซึ่งเรียกว่ำ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีข้นั ตอนที่ 1 และ 8 เป็ นองค์ประกอบเสริมให้
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง 6 ขัน้ ตอน มีประสิทธิภำพ
องค์ประกอบเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร หมำยถึง แนวทำงและนโยบำยภำยในเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
ฯ โดยมีสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรเป็ นปั จจัยสำคัญที่มีผลต่อกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง องค์ประกอบที่สำคัญ
ของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรประกอบด้วย
 รูปแบบกำรบริหำรองค์กรและวัฒนธรรมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บทบำทของคณะกรรมกำรบริหำรในกำรกำกับดูแลกำรทำงำนของผูบ้ ริหำรให้มีกำรดำเนิ นกำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและครอบคลุม
 กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสม
 กำรคัดเลือกและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถและควำมมุ่งมัน่ ต่อหน้ำที่รบั ผิดชอบ
 กำรส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
 กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสมให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนได้บรรลุเป้ ำหมำยของ
องค์กร
2) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร หมำยถึง กำรจัดให้มีกำรสื่อสำรและระบบสำรสนเทศควำมเสี่ยงที่ดี เพื่อให้มนั ่ ใจ
ว่ำผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนเข้ำใจกระบวนกำรและบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ได้แก่
 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และผูบ้ ริหำรระดับสูง มีกำรสื่อสำรเกี่ยวกับ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสถำนะของควำมเสี่ยง ให้พนั กงำนทุกคนเข้ำใจและดำเนิ นกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมบทบำทหน้ำที่
 จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรสองทำงที่มีประสิทธิภำพระหว่ำงผูบ้ ริหำรและพนักงำน
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 มีกำรประสำนงำนระหว่ำงงำนบริหำรควำมเสี่ยงกับงำนตรวจสอบ เพื่อที่จะได้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ระหว่ำงกัน
 มีกำรสื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรผ่ำนระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เพื่อให้พนักงำนได้รบั ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนสำระควำมรู เ้ กี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสมำ่ เสมอและทันต่ อ
เหตุกำรณ์
องค์ประกอบหลักของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) กำรกำหนดเป้ ำหมำย (Objective Setting)
2) กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
3) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
4) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Responses)
5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
6) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring)
ทั้งนี้ บริษัทฯได้ทำกำรแจกแจงข้อมูลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1) กำรกำหนดเป้ ำหมำย (Objective Setting)
กำรกำหนดเป้ ำหมำย หมำยถึง กำรเข้ำใจถึงภำรกิจ วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นงำน
ขององค์กร รวมทั้งสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นงำน ซึ่งสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ ได้มีกำรระบุไว้ในแผนธุรกิจบริษัท ซึ่งผลของ
กำรกำหนดเป้ ำหมำยจะนำไปสู่กำรรับทรำบถึงปั จจัยควำมสำเร็จ
2) กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
กำรระบุควำมเสี่ยง คือ กำรพิจำรณำเหตุ กำรณ์ที่นำไปสู่ควำมเสี ยหำย ซึ่งจะดำเนิ นกำรภำยหลังจำกกำร
กำหนดเป้ ำหมำยของกำรดำเนิ นงำนเรี ยบร้อยแล้ว จำกนั้ นจึงทำกำรวิเครำะห์หำเหตุ กำรณ์ที่จะทำให้ไม่สำมำรถ
ดำเนิ นงำนได้ตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ กำรระบุควำมเสี่ยงจะต้องพิจำรณำปั จจัยทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร
ซึ่งปั จจัยเหล่ ำนี้ มีผลกระทบต่ อเป้ ำหมำยและผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร โดยปั จจัยภำยนอกเป็ นสภำพแวดล้อม
ภำยนอกบริ ษั ท ที่ ไม่ ส ำมำรถควบคุ ม ได้ เช่ น นโยบำยรัฐ บำล กำรเมื อ ง สภำวะเศรษฐกิ จ อัต รำดอกเบี้ ยอัต รำ
แลกเปลี่ยน กำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภัยธรรมชำติ กฎหมำย คู่สัญญำ คู่แข่ง และรูปแบบกำรใช้ชีวิต
(life style) ส่วนปั จจัยภำยในเป็ นสภำพแวดล้อมภำยในบริษัท ซึ่งสำมำรถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ เช่น นโยบำย
กลยุทธ์ ระบบกำรบริหำร โครงสร้ำงองค์กร กระบวนกำรทำงำน วัฒนธรรมองค์กร บุคลำกร และเทคโนโลยีที่นำมำใช้
กำรระบุควำมเสี่ยงควรเริ่มจำกเหตุกำรณ์ที่มีควำมชัดเจนหรือมีนัยสำคัญก่อน และจะต้องรวมถึงเหตุกำรณ์ที่มีโอกำส
เกิดขึ้ นตำ่ แต่มีควำมเสียหำยสูง หรือมีผลกระทบต่อเป้ ำหมำยที่สำคัญของบริษัทด้วย
ซึ่งกำรระบุควำมเสี่ยงสำมำรถทำได้หลำยแนวทำง ได้แก่ กำรสัมภำษณ์ (Interviews) กำรใช้ดุลยพินิจจำก
ประสบกำรณ์ทำงำน กำรระดมควำมคิดจำกส่วนงำนต่ำงๆ (Brainstorming) กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร (Workshop)
กำรจัดตั้งคณะทำงำนที่ประกอบด้วยบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ กำรวิเครำะห์จำกข้อมูลในอดีต
เป็ นต้น
นอกจำกนี้ อำจมีกำรระบุควำมเสี่ยงจำกภำยนอก เช่น กำรเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำนสำกล กำรใช้
ข้อมูลจำกธุรกิจลักษณะเดียวกัน และกำรมีที่ปรึกษำให้คำแนะนำ เป็ นต้น
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ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ได้มีกำรแบ่งควำมเสี่ยงออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดกลยุทธ์และกำร
ตัดสินใจด้ำนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ ำหมำย กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร
ภำวกำรณ์แข่งขัน และสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
รัฐบำล ควำมเสี่ ยงเกี่ยวข้องกับสภำพเศรษฐกิจและกำรเมือง ควำมเสี่ ยงเกี่ยวข้องกับชื่ อเสี ยง ควำมเสี่ ยง
เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
เป็ นต้น
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนทั้ งใน
ส่ วนของกำรบริ ห ำรงำนบุ ค ลำกรและเทคโนโลยีที่ ใช้ในกำรทำงำน ได้แก่ ควำมเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้อ งกับ กำร
ปฏิบตั ิงำน ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพย์สิน ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริต ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลำกร
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นต้น
(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบำยและขั้นตอนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน ได้แก่ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้ำงเงินทุน ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรจัดทำ
บัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/
อัตรำดอกเบี้ ย /อัตรำเงินเฟ้ อ เป็ นต้น
(4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk : C) หมำยถึง ควำมเสี่ยงจำกกำรฝ่ ำ
ฝื นหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มำตรฐำนต่ำงๆ หรือ กฎหมำย/
ระเบียบที่มีอยูไ่ ม่เหมำะสมหรือเป็ นอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำน
3) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
กำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งเป็ นขั้นตอนกำรคำดคะเนโอกำสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นจำกควำมเสี่ยงนั้ นๆ
และประเมินว่ำควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ นนั้น มีควำมรุนแรงอยูใ่ นระดับใด เพื่อจะได้นำมำจัดลำดับควำมสำคัญ
(1) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง
กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งจะพิ จ ำรณำจำกองค์ ป ระกอบ 2 ประกำร ได้แ ก่ โอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้ น (Impact) กำรนำเอำองค์ประกอบทั้ง สองมำพิจำรณำร่วมกันจะทำให้ทรำบถึง
ระดับควำมเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งใช้เป็ นตัวชีวดั ควำมสำคัญของควำมเสี่ยงนั้น
 โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) หมำยถึง ควำมเป็ นไปได้ที่ควำมเสี่ยงหรือเหตุกำรณ์น้ันจะเกิดขึ้ น
ซึ่งในกำรพิจำรณำระดับของโอกำสที่จะเกิดขึ้ นมักจะใช้ขอ้ มูลที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่เป็ นเหตุกำรณ์
ที่ไม่เคยมีมำก่อน อำจจะใช้ขอ้ มูลของเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกันที่ได้เคยเกิดขึ้ น ในหน่ วยงำนอื่น ข้อมูลที่
ได้จำกกำรค้นคว้ำ หรือประสบกำรณ์ของผูป้ ระเมิน
 ผลกระทบที่เกิดขึ้ น (Impact) หมำยถึง ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ น ซึ่งอำจเป็ น
มูลค่ำควำมเสียหำย ควำมมีนัยสำคัญต่อเป้ ำหมำย ควำมอ่อนไหว (Sensitive) ต่ อประชำชน ซึ่งในกำร
พิจำรณำผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดตำมมำ จะต้องพิจำรณำให้ครอบคลุมผลกระทบ 5 ด้ำน ซึ่งได้แก่
ก) ผลกระทบด้ำนกำรเงิน คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงกำรเงิน หรือเกิดควำมเสียหำย
อื่นๆ ซึ่งสำมำรถแปลงให้อยูใ่ นรูปของตัวเงินได้
ข) ผลกระทบด้ำนกำรดำเนิ นงำน คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรดำเนิ นงำนของบริษัท
ได้แก่ ผลกระทบจำกกำรดำเนิ นงำนโครงกำรต่ำงๆ
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ค) ผลกระทบด้ำนชื่อเสียง คือผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงและภำพพจน์ของบริษัท
ไม่ว่ำจะเป็ นผลจำกกำรดำเนิ นงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
กำรวัดระดับโอกำสและผลกระทบ สำมำรถเลือกใช้เทคนิ คกำรวิเครำะห์แบบต่ำงๆ ประกอบกันตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ (ไม่ได้กำหนดเป็ นตัวเลขโดยประเมินเป็ นเชิงอธิบำย)
กำรวิเครำะห์กึ่งคุณภำพกึ่งปริมำณ (มีกำรกำหนดตัวเลขแทนข้อมูลเชิงคุณภำพเพื่อขยำยควำมให้กบั กำรอธิบำยข้อมูล
เชิงคุณภำพ)
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินระดับโอกำสและผลกระทบไว้ 5 ระดับ อย่ำงไรก็ตำมอำจมีบำงควำม
เสี่ยงที่ไม่เข้ำเกณฑ์หรือไม่เหมำะสม ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดเกณฑ์ประเมิน
ระดับโอกำสและผลกระทบสำหรับควำมเสี่ยงนั้ น ๆ โดยเฉพำะต่อไป
(2) ระดับควำมเสี่ยง (Level of Risk)
ระดับควำมเสี่ยงคือ ตัวชี้ วัดที่ใช้ในกำรกำหนดควำมสำคัญของควำมเสี่ยง โดยค่ำระดับควำมเสี่ยงได้จำกกำร
นำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบของควำมเสี่ยงมำพิจำรณำร่วมกัน ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง (R) = ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้ น (I)
ระดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรคำนวณตำมสูตรข้ำงต้น หำกมีค่ำตำ่ หมำยถึงควำมเสี่ยงอยูใ่ นระดับตำ่ และหำกมีค่ำสูงขึ้ น
ควำมเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้ น
ระดับความเสี่ยง

ความหมาย

L1

ตำ่

L2

ปำนกลำง

M

สูง

H

สูงมำก

4) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Responses)
หลังจำกประเมินควำมเสี่ ยงและมีกำรจัดลำดับควำมสำคัญ ของควำมเสี่ ยงแล้ว จะมีกำรพิจำรณำกำหนด
กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ งหรือหลำยกลยุทธ์รวมกันก็ได้ เพื่อให้ระดับควำม
เสี่ยงลดลงมำอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้แก่
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(1) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง เป็ นกำรกำจัดควำมเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง เนื่ องจำกมีโอกำสเกิด
ขึ้ นสูง และมีผลกระทบสูง เช่น เปลี่ยนเป้ ำหมำย กำรยกเลิกโครงกำรหรือแผนงำน กำรเปลี่ยนรูปแบบ
กำรดำเนิ นโครงกำร เป็ นต้น
(2) กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง เป็ นกำรลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ/หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นจำกควำม
เสี่ ยงโดยกำรถ่ ำยโอนหรื อ แบ่ งภำระบำงส่ วนให้ผูอ้ ื่ นรับ ผิ ด ชอบ เช่ น กำรทำประกันภัย กำรโอนควำม
รับผิดชอบไปยังผูร้ บั เหมำ กำรโอนงำนไปยังผูร้ บั สัมปทำน กำรจ้ำงเหมำ(Outsourcing) เป็ นต้น
(3) กำรควบคุ ม ควำมเสี่ ยง เป็ นกำรลดโอกำสของกำรเกิ ด ควำมเสี่ ยง และ/หรื อ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
จำกควำมเสี่ยงโดยปรับเปลี่ยนกำรทำงำนหรือเตรียมแผนกำรต่ำงๆ รองรับ เช่น กำรปรับวิธีกำรทำงำน
กำรกำหนดมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ กำรปรับโครงสร้ำง กำรให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำน เป็ นต้น
กำรตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องคำนึ งถึงปั จจัยเสี่ยง ซึ่งเป็ นต้นเหตุทำให้เกิดควำม
เสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยำกรที่ตอ้ งใช้ในทำงเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่จะได้รบั ด้วยว่ำมีควำมคุม้ ค่ำ
หรื อ ไม่ ที่ จะเลื อกกลยุท ธ์น้ั นๆ เมื่ อ เลื อ กกลยุท ธ์ในกำรจัด กำรควำมเสี่ ยงที่ เหมำะสมได้แล้ว ส่ ว นงำนที่
เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงนั้ นๆ จะต้องจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงได้
5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมควบคุม หมำยถึง นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดขึ้ น เพื่อช่วยให้ฝ่ำยบริหำรมัน่ ใจว่ำได้มี
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกิจกรรมกำรควบคุมมีท้ั งกำรควบคุมแบบป้ องกัน ค้นพบและ
แก้ไข ซึ่งรวมถึง
- กำรกำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิงำน เช่น กำรจัดทำคู่มือปฏิบตั ิงำน/คู่มืออำนำจอนุ มตั ิดำเนิ นกำร
- กำรอนุ มตั ิ/รับรอง/ให้ควำมเห็นชอบงำน
- กำรสอบทำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
- กำรรักษำควำมปลอดภัย/กำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำน/กำรมอบหมำยงำน
บริษัทฯได้มีกำรกำหนดกิจกรรมควบคุมอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรจัดทำนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิงำนบริหำรควำม
เสี่ยงตำมคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง กำหนดผูร้ บั ผิดชอบดำเนิ นกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยในกำรบริหำรควำม
เสี่ ยงระดับปฏิบัติกำร ผูบ้ ริ หำรสำยงำนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดผูร้ ับผิ ดชอบ ส่วนกำรบริหำรควำมเสี่ ยงในระดับ
องค์กร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงบริษัท จะเป็ นผูก้ ำหนดว่ำส่วนงำนใดควรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก มีกำรกำหนด
ระยะเวลำดำเนิ นกำรแล้วเสร็จ และมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเป็ นกำรสอบทำนเป็ น
ระยะด้วย
6) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring)
(1) กำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้
อำจจะไม่เหมำะสม กิจกรรมควบคุมอำจมีประสิทธิภำพน้อยลง หรือเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นงำนอำจมีกำร
เปลี่ยน ดังนั้น จึงต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนยังคงมีประสิทธิภำพ
อยูห่ รือไม่กำรติดตำมตรวจสอบสำมำรถทำได้ 2 วิธี คือ ติดตำมตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำน (Ongoing
Monitoring) และกำรประเมิ น ผลเป็ นช่ ว งๆ (Separate Evaluation) กำรติ ด ตำมตรวจสอบระหว่ำ งกำร
ปฏิบัติงำนเป็ นกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่ องในทุกขั้นตอนของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในขณะที่กำร
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ประเมินผลเป็ นช่วงๆ จะกระทำเป็ นครั้งๆ ไปตำมช่วงเวลำที่กำหนด ดังนั้ น กำรติดตำมตรวจสอบระหว่ำง
กำรปฏิบตั ิงำนจะมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ นอกจำกนี้ หำกมีกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนมำกเท่ำไร
กำรตรวจสอบในลักษณะกำรประเมินผลเป็ นช่วงๆ ก็จะน้อยลงเท่ำนั้น
(2) กำรรำยงำนผล ส่วนงำนหลักที่รบั ผิดชอบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงบริษัทได้รบั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 1
ครั้ง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องรำยงำนแก่ คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงนั้ น
อย่ำงน้อยปี ละ 1 อย่ำงไรก็ตำมหำกมีควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้ น หรื อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่นำมำใช้
ไม่มีประสิทธิภำพ คณะทำงำนจะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงบริษัท ทรำบในทันทีและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงนั้นต่อไป
(3) กำรประเมินกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ขัน้ ตอนและองค์ประกอบต่ำงๆ ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ข้ำงต้น รวมทั้ง คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงนี้ จะต้องมีกำรประเมินควำมเหมำะสมและประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็ นระยะๆ โดยกำรประเมินอำจจะดำเนิ นกำรในลักษณะของกำรประเมินตนเอง
(Self - Appraisal) หรืออำจให้บุคคลภำยนอกเป็ นผูป้ ระเมิน (Independent Appraisal) ก็ได้
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