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2. การกำากับดูแลกิจการ
2.1  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้            
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีส่วนได้เสียอื่นๆ               
ทุกภาคส่วน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคม ประเทศชาติต่อไป
ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ถือเป็นภารกิจส�าคัญ ในการปรับปรุง
นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบริษทั ให้มคีวามทนัสมยั สอดคล้องกบั
สภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง  
เพ่ือให้โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติ       
ต่าง ๆ  ตามนโยบายสอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิกจิการของบรษิทั
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นอกเหนอืจากการก�าหนดนโยบายทีม่คีวามทนัสมัยแล้ว คณะกรรมการ
ยงัคอยสอดส่องดแูลเพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้มกีารน�าแนวปฏบิตัิ
ตามนโยบายที่ก�าหนดไปปฏิบัติจริง ผ่านการดูแลของคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหา โดยก�าหนดให้มกีารรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบถึงผลการปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ยังก�าหนดเรื่อง      
การรักษามาตรฐานการด�ารงไว้ซ่ึงการเป็นองค์กรที่มีธรรมภิบาลท่ีดี 
เป็นเป้าหมายผลการด�าเนินงาน หรือตัวชี้วัด หรือ KPI ของบริษัท     
อีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2561 นับเป็นปีที่ 6 ของไทยคม ในการด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐาน
บรรษัทภบิาลตามนโยบายทีค่ณะกรรมการก�าหนด โดยยงัคงสามารถ
รักษาสถานะดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ CGR 
2018 ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ ยงัได้รับการยอมรับในระดับอาเซยีน โดย
ได้รับการพิจารณาเป็น 1 ใน 50 บริษัทชั้นน�าด้านธรรมาภิบาลของ
อาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งนับเป็นการติดอันดับเป็นครั้ง
ที่ 2 ส�าหรับรางวัลในระดับอาเซียน 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“กลต.”) ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ฉบบัปี 2560 ขึน้ เพือ่เป็นหลกัปฏบิติั
ให้คณะกรรมการบรษิทั ซ่ึงเป็นผูน้�าหรอืผู้รับผดิชอบสงูสดุขององค์กร 
น�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแล ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีใน       
ระยะยาว น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของ           
ทัง้ภาคธรุกจิ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม อีกทัง้เพือ่
ให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�า CG 

Code ไปปรบัใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และบันทกึการพจิารณาไว้เป็น
ส่วนหนึง่ของมติคณะกรรมการ รวมทัง้เปิดเผยข้อความยนืยนัว่า คณะ
กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code 
ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทัแล้ว ในรายงานประจ�าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ฉบับล่าสุด เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงตาม         
หลักการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี (CG Code) ฉบบัปี 2560 ของ กลต.       
ดังกล่าว โดยมุ ่งเน ้นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ              
คณะกรรมการ ในแต่ละด้านของการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท        
จดทะเบยีน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัทิีด่สี�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษัิท โดยนโยบายฉบบัน้ี ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด 
ได้แก่
หมวดที่ 1  คณะกรรมการบริษัท
หมวดที่ 2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และท�าความเข้าใจกับทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน           
ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึง       
ได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท             
ดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้เมือ่มพีนกังานเข้าใหม่บรษิทักจ็ะส่งมอบคูม่อื
ดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านท�าความเข้าใจและลงนามรับทราบและ      
ถอืปฏบิตัอีิกด้วย ทัง้นี ้สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้จากเวบ็ไซต์
ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี> หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองไทยคม 
> นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้
บริษัทก้าวไปสู่การก�ากับดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะ              
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้าง 
ความม่ันคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับ
องค์กร ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน โดยมุง่เน้นการรกัษา
มาตรฐานและการพัฒนาการก�ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การก�ากับ
ดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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  มีการจัดท�าคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ         
ในการด�าเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบรษิทั ซึง่ได้มดี�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2556 
รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้
พนกังานได้อ่านและท�าความเข้าใจและลงนามเพือ่ลงนามว่าจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน�าและให้เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร รวมถงึเจตนารมณ์
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

  มกีารจดัอบรมและทดสอบความรูอ้อนไลน์ (E-Learning) เรือ่ง 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนักงานเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญั
ของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและนโยบายต่อต้านการทจุรติ
ของบริษทั รวมถึง เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานสามารถน�าไปใช้
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน

  มีการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติของคู ่ค้า เพื่อเสริมสร้าง         
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะน�าหลักการนี้  
ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ           
ส่วนหนึง่ในการคดัเลอืกและประเมนิคูค้่าด้วย โดยบรษิทัได้แจ้ง
ให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว และให้คู่ค้าลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

  มช่ีองทางในการสือ่สารกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ผ่านนิตยสารอเิลก็ทรอนกิส์ภายใต้ชือ่ “Keeping Up 
with Compliance”  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้รบัทราบและส่งเสรมิให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  มกีารให้พนกังานของบรษัิททกุคนรายงานการมส่ีวนได้เสยีของ
ตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมถึงกรณีที่มี        
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การท�าธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตสุมผล และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ

รางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ              
ดังต่อไปนี้

  บริษัทได้รับการประเมินโดยได้ 96 คะแนน จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จาก
การประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor 
Association) ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการประเมิน
ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

  บริษัทได้รับการประเมินผลจากการส�ารวจในโครงการดังกล่าว
ในคะแนนระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่  6            
ต่อเนื่องกัน (2556 - 2561) จากการประกาศผลการส�ารวจ        
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2561 (CGR 
2018) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors - IOD) 

การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย            
การก�ากบัดูแลกจิการ และตดิตามให้มีการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว
อย่างเคร่งครัด รวมถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไร
ก็ตาม มีหลักการบางเรื่องที่บริษัทยังปฏิบัติแตกต่างจากหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้
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รายละเอยีดของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ปี 2561 มีรายละเอยีด 
ดังต่อไปนี้

 หมวดที่ 1
 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพ่ิมมูลค่าให้กับบริษัทในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน

1.   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความ        
หลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ 
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน รวมถงึมคีวามรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัท และมีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ          

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�าชี้แจงบริษัท

บริษัทได ้ก� าหนดวาระการด�ารงต� าแหน ่ง             
คณะกรรมการอสิระไว้ให้ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกนั
ไม่ได้เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะนานกว่าหากคณะกรรมการเห็นว่า          
มีความจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ารง
ต�าแหน่งติดต่อมากันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด�ารง
ต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจคณะกรรมการบริษัท
ขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
อิสระออกไปได้อีก

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ความช�านาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ 
กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ        
การบรหิารการเงินจากการลงทนุในโครงการทีต้่องใช้เงนิทนุมาก โครงสร้างของระบบบญัชี
จากการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่า
ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกนัมานาน มส่ีวนช่วยให้กรรมการเหล่านีป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ดี 
ประกอบกับบริษัทมีการประเมินผลกรรมการเป็นประจ�าทุกปี โดยได้เริ่มท�าการประเมิน
ผลกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็นปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและ
ความเป็นอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อม่ันว่ากรรมการท่ีได้ผ่านการพิจารณา        
จากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ 

อย่างไรกต็ามในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัใิห้ปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดูแล
กิจการ โดยได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมขึ้น ในข้อ 7) การจ�ากัดอายุ
ของกรรมการ ไว้ที่ 72 ปี และสามารถเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า      
ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งคณะ

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นและเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจ
และโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน

การก�ากับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ จ�านวนไม่น้อยกว่า         
5 คนตามกฎหมายและไม่เกนิ 12 คน ซึง่ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู ้ มี
ประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อย 1 คน 
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

1.2  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอสิระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน เพือ่ให้มกีารถ่วงดลุและสามารถแสดงความเหน็ได้อย่าง
อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือ
รับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการ
อิสระ จ�านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวน
กรรมการทัง้คณะ และแบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 1 ท่าน 
และไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน
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กรรมการ
50.00%

กรรมการอิสระ
50.00%

สัดสวนกรรมการอิสระ

กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร

14.29%

กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร

85.71%

สัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

หญิง / ชาย ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ

หญิง

ชาย

2

6

0 - 5 ป

>5 - 10 ป

>10 ป

5

3

0

วิศวกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม

การคาระหวางประเทศ

การตลาดและการขาย

การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ

กฎหมาย

การกำกับดูแลกิจการ

คาตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ

2

2

2

3

3

1

1

2

5

5

8

1.3  คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม 
มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.4  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้มจี�านวนกรรมการเป็นไปตาม
สัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ ้นที่มีอ�านาจ
ควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
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2.  คุณสมบัติของกรรมการ

2.1  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม         
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 

2.2  กรรมการบรษิทัต้องไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสม
ทีไ่ด้รบัการไว้วางใจให้บรหิารกิจการทีม่หาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามท่ี
ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.3  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

2.4  มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทได้

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอสิระต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุราย
ได้เท่าเทยีมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ 
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบั
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท       
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า        
2 ปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรอืทีป่รึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ           
จดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บิดา มารดา คูส่มรส 
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่   
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ      
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน        
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ 
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ี       
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปีก่อนวันทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดยีวกัน

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ      
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง      
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ด้รบัการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิ
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9)  ไม่มลัีกษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม
ข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก              
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน              
รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ  
การให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าตามข้อ 4 หรอื 6 เป็นกรรมการอสิระ
ได้ หากคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอย่างระมดัระวงั และมคีวาม
เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระด้วย 

ก  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ 
ท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด

ข  เหตผุลและความจ�าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ

ค  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการ 
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

4.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

4.1  คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ท�าหน้าทีใ่นการสรรหา 
คดัเลอืก บคุคลทีมี่คณุสมบติัเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติแต่งต้ังต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท

4.2  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวน
ทกัษะและคณุลกัษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) 
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับ
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต 

โดยจดัท�า Board Skill Matrix เพือ่ก�าหนดเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการที่ต้องการเป็นประจ�าทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ยังได้พิจารณาถึง     
ความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ สัญชาติ อายุ และเพศ ของ
กรรมการ

4.3  ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีก
วาระ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาจะพจิารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและ      
การมส่ีวนร่วมในการประชมุ และการสนบัสนนุในกจิกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท

4.4  ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ           
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังนี้ในการ      
คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

  (1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ

  (2) ที่ปรึกษาภายนอก

  (3) รายชือ่ทีป่รากฏอยูใ่นระบบรายชือ่กรรมการของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
ท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

  (4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการ
พิจารณามายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้
ก�าหนดไว้

4.5  การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อ
ก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้จะต้องมคีวามโปร่งใสและ
ชัดเจน

5.  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
คณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) 
ประธานกรรมการบรหิาร (Chairman of the Executive Committee) 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติ        
ทีเ่หมาะสม และต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั เพือ่ให้มกีารถ่วงดลุอ�านาจ
และโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและการบริหารงาน          
ออกจากกัน
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5.1  ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board 
of Directors) - เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผู้น�า
ของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลส�าเร็จตามแผนงานที่ได้
ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

5.2  ประธานคณะกรรมการบรหิาร (Chairman of the Executive 
Committee) - รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการ
บริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึง
พิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม         
คณะกรรมการ และ/หรือพิจารณาอนุมัติการด�าเนินงาน             
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท 

5.3  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) - เป็น
หัวหน้าของฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท         
ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และ 
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

6.  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

6.1  วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 
ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามา
ด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้

6.2  กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน           
3 วาระหรอืไม่เกนิ 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการ
อิสระที่ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด�ารง
ต�าแหน่งต่อไป กใ็ห้อ�านาจคณะกรรมการบรษิทัขยายระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

7.  การจำากัดอายุของกรรมการ

7.1  คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเสนอบุคคลที่จะมีอายุ
ครบ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วนัทีด่�ารงต�าแหน่ง ทัง้น้ี เม่ือนโยบายนี้
มีผลบังคับใช้ กรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า จะ

ยงัคงด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของตน
ที่เหลืออยู่

7.2  คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาอนมุตัเิสนอแต่งตัง้กรรมการ
ทีม่อีายุ 72 ปี หรอืสงูกว่า ณ วนัทีแ่ต่งตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

8.  บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

8.1  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
บริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษทั มติ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่และก�ากับดูแล กรรมการจะต้องใช้
ดลุพนิจิในการตดัสนิใจทางธรุกจิอย่างระมดัระวงั สมเหตสุมผล 
ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ ไม่มส่ีวนได้เสยี และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัท

8.2  คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ตามท่ีได้
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
นโยบายเรื่องอ�านาจอนุมัติของบริษัท และนโยบายอ�านาจลง
นามผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้สงวน
อ�านาจอนุมัติในเรื่องส�าคัญไว้ โดยเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

8.3  คณะกรรมการบริษัทในฐานะที่เป็นผู้น�าสูงสุดขององค์กรต้อง
ก�าหนดพฤตกิรรมองค์กรทีถ่กูต้อง กรรมการทกุคนต้องประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องดูแลให้มั่นใจว่ามาตรฐาน
พฤติกรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่และน�าไปปฏิบัติในท่ัว          
ทุกระดับขององค์กร

8.4  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  (1) เป็นผู้น�าและก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท 
โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ด�าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ (Responsible Business) และปฏิบัติ
ตัวเป็นประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship)

  (2) ทบทวนและอนมุตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ วฒันธรรมองค์กร ค่า
นิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท

  (3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และ 
ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน รวมทัง้ตดิตามดแูลให้ฝ่ายบรหิาร
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น�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงาน
โดยเปรยีบเทยีบกบัแผนธรุกจิ งบประมาณ และตวัชีว้ดัผล
การด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้

  (4) พิจารณาอนุมัติรายการท่ีส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร การซื้อขาย
ทรัพย์สินต่าง ๆ งบจ่ายลงทุนที่ส�าคัญ และรายการอื่นใด
ที่กฎหมายก�าหนด

  (5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่
เกีย่วโยงกันหรอืรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด 
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

  (6) พจิารณาอนมุตัแิต่งต้ัง ประเมนิผลงาน ก�าหนดค่าตอบแทน 
และถอดถอนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบั
สูงของบริษัท

  (7) พจิารณาอนมุตันิโยบายและกรอบค่าตอบแทนของบรษิทั

  (8) ก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญของบริษัทให้
เพียงพอและทันเวลา

  (9) ดแูลให้บรษิทัมรีะบบและกรอบการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
ก�าหนดความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) ของบริษทั

  (10) ดแูลให้มรีะบบบญัชแีละการรายงานทางการเงินทีถ่กูต้อง 
เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 

  (11) ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

  (12) ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและ
ประเมินความมีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

  (13) ก�ากับดูแลให้มีการน�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท

  (14) จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงนิ โดยเสนอควบคูกั่บรายงานทางการ
เงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี ซึ่ง

ครอบคลมุในเรือ่งส�าคญั ๆ  ตามนโยบายเรือ่งข้อพงึปฏบิตัิ
ทีดี่ส�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย

  (15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ 
รายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.1  จ�านวนครั้งและก�าหนดการประชุม

  (1) การประชุมคณะกรรมการได้มีการก�าหนดตารางการ
ประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้ง
ให้กรรมการแต่ละคนรบัทราบตัง้แต่ต้นปี เพือ่จดัสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุม

 
  (2) คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อยปีละ 

8 ครัง้ และอาจมกีารประชมุวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความ
จ�าเป็น

9.2  วาระการประชุม

  (1) ประธานกรรมการโดยการหารอืร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และเลขานกุารบรษัิท จะเป็นผูด้แูลให้ความเห็นชอบ
วาระการประชุม 

  (2) กรรมการท่านอืน่สามารถเสนอวาระการประชมุหรอืหวัข้ออ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาพิจารณาได้

9.3  การจัดส่งเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้า พร้อม
หนังสือเชิญประชุม  ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน

9.4  การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความ
พยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทีต่นเองด�ารงต�าแหน่งอยูท่กุครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดีว่าในบางโอกาสหรอืสถานการณ์
อาจท�าให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม 
ภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
อย่างเป็นสาระส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดหมายว่า
กรรมการจะเข้าร่วมประชมุอย่างต�า่คดิเป็นร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
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9.5  องค์ประชุมและการประชุม

  (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม

  (2) จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

  (3) ในการประชุม ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธาน         
ที่ประชุมมีหน้าที่ดูและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่      
ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพ่ือการอภิปราย
ปัญหาส�าคัญ และเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการที่จะ
อภปิรายในประเดน็ทีส่�าคัญ โดยกรรมการทกุท่านมอีสิระ
ในการแสดงความคิดเห็น

  (4) กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี จะต้องไม่อยูใ่นทีป่ระชมุเมือ่มีการ
พิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

9.6  รายงานการประชุม
  (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ท�าการจดบันทึก และจัดท�า

รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้
ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการ       
ทกุท่านให้ความเหน็ โดยจะด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 
14 วันนับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมี      
การบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ 
ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

  (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่         
ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม 
และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

9.7  การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท้ังที่
เกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั หรอืเร่ืองการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ 
และให้มกีารรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบรษิทัและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

10.  คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มี       
คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด เพื่อท�าหน้าท่ีศึกษา          
กลัน่กรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
โดยให้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน 
ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง
เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้
ของงบการเงนิ ซึง่เป็นไปตามทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ กรรมการตรวจ
สอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ
ตดิต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็เป็นอย่างอืน่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ      
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
(1) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2) นางชรินทร วงศ์ภูธร และ นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.   นางชรินทร วงศ์ภูธร (2) กรรมการตรวจสอบ

3.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ และ
ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ�านวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัท         
แต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2561  มีการประชุมจ�านวน 
ทัง้สิน้ 12 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (โปรดดูรายละเอยีด
ในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั และมกีารสอบทานและปรับปรงุเป็นประจ�าทกุปี 
ดังนี้

1.1  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและครบถ้วน
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมกีารเปิดเผยอย่างเพยีงพอ

1.2  ก�ากับดแูลให้มกีารพฒันาระบบควบคมุภายในเกีย่วกบัการจดัท�า
งบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้ และให้มีระบบการรักษา         
ความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ 
(confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และ
ความพร้อมใช้ของข้อมลู (availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลู
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

1.3  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of  
Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล

1.4  สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น

1.5  สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พจิารณาอนมุตัิ
แผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ 
บุคลากร พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

1.6  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.7  สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงาน      
การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย      
รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและ      
ทันสมัยอยู่เสมอ

1.8  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจ้างบคุคลทีม่คีวามเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน             
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี     
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.9  สอบทานความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีละพจิารณานโยบาย
การรับบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากส�านักสอบบัญชี
เดียวกัน รวมทั้งการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

1.10 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อก�าหนดของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

1.11 พจิารณารายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นียัส�าคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติ       
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพิจารณา
การเปิดเผยข้อมลูของบรษัิท ในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน

1.12 สอบทานนโยบายและ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทได้ปฎิบัติภาระหน้าที่ตามที่กฎหมายและ 
จรยิธรรมทีก่�าหนดไว้  รวมทัง้สอบทานความถูกต้องของเอกสาร
อ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน          
การคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ       
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตามที่ได้ตรวจสอบแล้ว      
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบ
การควบคุมและป้องกันการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ใน
แบบประเมิน

1.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk            
Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งน�า           
ผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสีย่งของบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วมมาเป็นส่วนหนึง่ในการ
พิจารณาความเสี่ยงของบริษัท
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1.14 สอบทานให้มกีระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจาก
พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในเรื่อง การกระท�าผิด           
การทุจริต รวมทั้งรายการผิดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน สอบทาน
สรุปผลตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอบทาน
มาตรการการป้องกันดังกล่าวภายในองค์กร 

1.15 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมลู
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

  1.15.1  ความเห็นเกีย่วกับความถกูต้องครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  1.15.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอ และรายงานการสอบทาน
ความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

  1.15.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย         
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย           
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  1.15.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  1.15.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต

  1.15.6  ความเหน็เกีย่วกบัการป้องกันการทจุรติและการกระท�าผดิ 
และรายงานผลการสอบทานการตรวจสอบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  1.15.7  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ           
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

  1.15.8  ความเหน็หรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  1.15.9  รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ         
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.16 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้        
คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

1.17 พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง        
โดยรวมทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี

1.18 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี       
ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ของบรษัิท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก ้ไขภายในเวลาท่ี                
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  1.18.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  1.18.2  การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญั

ในระบบควบคุมภายใน
  1.18.3  ก า รฝ ่ า ฝ ื นกฎหมายว ่ า ด ้ ว ยหลั กทรั พย ์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

1.19 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ       
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท
ได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททราบและเพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ        
เบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชทีราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อัน
ควรสงสยัทีต้่องแจ้งดงักล่าว และวธิกีารเพ่ือให้ได้ซึง่ข้อเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนประกาศก�าหนด

1.20 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้
อย่างต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.21 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ         
ตรวจสอบ และมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
ไว้ในประกาศนโยบายฉบับอื่นของบริษัท
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ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบมอี�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงานหรอืพนกังาน
ของบรษิทัหารอืหรอืตอบค�าถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้
มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท
มาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบตามค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น  
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2561

10.2 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (Compensation        
Committee)

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ  
อย่างน้อย 3 คน และมกีรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธาน
คณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และสามารถได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
อกีได้ แต่ไม่เกนิ 3 วาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็ว่า
มีความจ�าเป็นต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทนมขีอบเขตและอ�านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน  
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องขอให้
ด�ารงต�าแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

3.   นายเอนก พนาอภิชน (1) กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ
(1) นายเอนก พนาอภิชน ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายประเสรฐิ บุญสัมพันธ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อ

 วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ ซึง่ต้องมกีรรมการมาประชมุเกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 
2561 มกีารประชุมจ�านวนทัง้ส้ิน 5 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็น         
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนด            
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  ก�าหนดนค่าตอบแทนที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสมเหตุสมผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพื่อ
จูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ         
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป

  จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติตามแต่กรณี  

  พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�าหนดค่าตอบแทนรายปีของ
กรรมการเพือ่เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาอนมุตั ิและ/หรอื 
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี



79

  พจิารณาสอบทานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเพือ่ใช้ประกอบ
การพจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิโบนสัประจ�าปีของบริษทัตามผลการ
ช้ีวัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่ม          
เงนิเดอืนประจ�าปีของผู้บรหิารระดับสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเร่ืองปรับนโยบาย  
การจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และน�าเสนอต่อ      
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผน EV Bonus (Economic Value 
Bonus) และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด�าเนินการตามแผน EV 
Bonus รวมทัง้ให้ความเหน็ชอบการจดัสรร EV Bonus ประจ�าปี
ให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

  พจิารณาวนิจิฉยัชีข้าด ในกรณทีีม่ปัีญหาหรอืข้อขดัแย้งเกีย่วกบั
การด�าเนนิการตามแผน EV Bonus และรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ

  พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อก�าหนดเงินโบนัสประจ�าปี EV Bonus และการปรับขึ้น       
เงินเดือนประจ�าปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  พจิารณาทบทวนโครงสร้างเงนิเดอืนและแผนค่าตอบแทนอืน่ ๆ  
ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนก�าหนดของผู้บริหาร
ระดบัสูง (สูงกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

  พจิารณาเห็นชอบเรือ่งการจ้างงานและค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร
ระดบัสูง (สูงกว่าระดบั 15 ขึน้ไป ซึง่รวมถึง เรือ่งการจ้าง/แต่งตัง้ 
ปรับล�าดับขั้น ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ เพื่อ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ       
ทีจ่ะซือ้หุน้)ให้แก่กรรมการและพนกังาน คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้

กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้          
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ      
ได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ 
หากมกีรรมการ หรอืพนกังานรายใดจะได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย์
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ต้องพจิารณาความเหมาะสม
และให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใด
ในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ทีจ่ะได้รบัจดัสรรหลกัทรพัย์
เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทและมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจงตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

  พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัท          
รบัทราบเป็นประจ�า รวมทัง้ประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ 

  รายงานผลการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบัตรในปีทีผ่่านมาต่อผูถื้อหุน้ 
เช่น ในรายงานประจ�าปี หรอืตอบค�าถามในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
รวมถึง รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/
เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปี

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี

  มอี�านาจเชญิฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2561
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10.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา (Governance and 
Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็น          
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้อง      

ขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหามีขอบเขตและอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาซ่ึงพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน         
3 วาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น
ต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในปี 2561 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อ           
คณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล            
และสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร (1) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.   นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3.   นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ
(1) ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ด้านการพิจารณาสรรหา

  ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

  พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณา            
องค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ               
ความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึง่ด้านใด ต้อง

เป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท  
อย่างเตม็ที ่และต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึง
ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
นอกจากนี้ ในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการ          
บรรษทัภบิาลและสรรหา อาจใช้บรกิารบรษิทัทีป่รึกษาภายนอก 
(Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูลจาก
ท�าเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพ่ือน�ามา
ประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะ
มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาและเสนอขออนมัุติแต่งตัง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  พิจารณาสรรหาผู ้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งประธาน        
คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณี      
ที่มีต�าแหน่งว่างลง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
แต่งตั้งต่อไป

  พจิารณาเสนออนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท
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  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลของบริษัทที่จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษัิทร่วมค้าของบรษิทั

ด้านบรรษัทภิบาล

  ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาทบทวนนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

  จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการได้รับ
การอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยให้กรรมการ
สามารถท�าหน้าที่ และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ

  พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง 
ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าคณะผูบ้รหิารด้านต่าง ๆ  (UC) ทีร่ายงานตรง
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติ
งานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และ
กรรมการแต่ละคน ตลอดจนท�าหน้าทีส่อบทานผลการประเมนิ
ของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท

  จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
(CEO) เป็นประจ�าทกุปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

  ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น 
หรอืค�าแนะน�าตามความจ�าเป็นตามระเบียบข้อบงัคบัของบรษิทั

  พจิารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรนี ้และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัท        
รบัทราบเป็นประจ�า รวมทัง้ประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ

  คณะกรรการสรรหาควรร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ง            
ผู้บริหารระดับสูง

  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
บรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประจ�าปี 2561

10.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน 
ทีม่ปีระสบการณ์และคณุสมบตัเิหมาะสม และได้รบัแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัท และจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย หรือลา
ออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ ้นจากต�าแหน่ง         
คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารงานต่อ           
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอ�านาจหน้าท่ีเป็น      
ลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ            
มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและมเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะอทุศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แก่
บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดัและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
นอกจากนี ้กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกจิการ เข้าเป็น
หุ ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ         
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น  
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นายเอนก พนาอภิชน (1) ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.   นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบริหาร

3.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2) กรรมการบริหาร

4.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
(1) นายเอนก พนาอภชิน ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิาร แทน นายประเสรฐิ บุญสัมพนัธ์ โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 4/2561 ประชมุเมือ่วันที่ 

 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 

 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบรหิารต้องมกีารประชมุอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ โดย
ต้องมกีรรมการบรหิารมาประชมุเกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
บริหารทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองค์ประชมุ ในปี 2561 
มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจาก      
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  พจิารณาและน�าเสนอเป้าหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
บรษิทัให้เป็นไปตามวสัิยทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ และนโยบายของ
คณะกรรมการบรษิทั กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับของบรษิทั 
และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผูกพันบริษัท

  ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการ การพัฒนา และการขยายธรุกจิ
ให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติ
ของคณะกรรมการบริษัท

  ก�ากบัและติดตามผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงินของบรษัิท 
และรายงานผลการด�าเนนิงาน พร้อมวธีิแก้ไขถ้าผลประกอบการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า
ทุกเดือน

  แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

  พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและ
จ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ       
การบรหิารเงิน การบริหารงานท่ัวไป และรายการอ่ืนใดทีเ่กีย่วกบั
ธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับอนุมัติจาก        
คณะกรรมการบริษัท

  แต่งตัง้ผูบ้รหิารบรษิทั เพ่ือปฏบิตัหิน้าทีท่กุต�าแหน่งตามอ�านาจ
บริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง (UC          
ขึ้นไป) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

  พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก  
คณะกรรมการบรษิทั ยกเว้นในกจิกรรมใด ๆ  ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุอืน่เป็นผูด้�าเนนิการไว้แล้ว

  พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบ           
การควบคุมภายในของบริษัท

  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา         
เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ การมอบอ�านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรอืรายการทีค่ณะกรรมการบรหิารมส่ีวนได้เสยี ตามทีก่�าหนด
ในข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และหน่วยงานก�ากับดูแล 
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  ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 

  มอี�านาจเชญิฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่จ�าเป็น

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริหาร       
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน ในวาระ
การรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียง
พอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี โดย
อยูภ่ายใต้การดแูลของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

  ด�าเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ        
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร
ในป ี2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบรหิาร
ประจ�าปี 2561

10.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management  
Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ             
ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้  ความสามารถ ซื่อสัตย์
สุจริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายด้านการบรหิารความเสีย่งและสอดคล้องกับการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ
บริษัท และจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้น
จากการเป็นประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ         
ให้พ้นจากต�าแหน่ง มีหน้าที่ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย 
และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีมี       
ผลกระทบต่อบริษัท ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังให้มี            
การก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแล  
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทาง
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์(1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.   นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.   นายธีระยุทธ บุญโชติ(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.   นายวิชัย กิตติวิทยากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.   นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์(3) กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.   นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล(4) กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.   นายเอกชัย ภัคดุรงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.   นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายสลิล จารุจินดา กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายคมสัน เสรีภาพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์(5) เลขานุการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
(1) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 ทัง้นีเ้ป็นการแต่งตัง้ทดแทน 
 นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
(2) นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(3) นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
(4) นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(5) นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2561 มี
การประชมุจ�านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ เป ็น              
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร          
ความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  ก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวน
ความเพยีงพอของนโยบาย และระบบการบรหิารความเสีย่งเป็น
ประจ�าทุกปี

  จัดให้มีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง จัดล�าดับความเสี่ยง 
พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทาง และกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่ง เพือ่
ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ภายใต้ต้นทนุทีเ่หมาะสม

  ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
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  ดแูลส่งเสรมิให้ผู้บริหารและพนกังานให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและ
รับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอเก่ียวกับการบริหาร           
การด�าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และ              
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

  พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจและความรับผิดชอบเป็น
ประจ�าทุกป ี  และเสนอขออนุมั ติการเปลี่ยนแปลงต ่อ                   
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

10.6 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable             
Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมกันอย่างน้อย 
5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลา
ให้การบริหารและด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื และสอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั 
ซึง่ต้องได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเม่ือตาย หรือลาออก หรือพ้นจากการเป็นประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีขอบเขตและอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร       
ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่เป็นไป
ตามแนวทางของบรษิทั และสอดคล้องกบักรอบการด�าเนนิงาน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์(1) ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.   นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.   นายธีระยุทธ บุญโชติ(2) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.   นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์(3) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6.   นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ(4) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.   นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.   นางสาวปิยะนุช สุจปลื้ม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
(1) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื มผีลตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2561 ทัง้นีเ้ป็นการแต่งตัง้ทดแทน 

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
(2) นายธรีะยทุธ บญุโชต ิได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นทีป่รกึษาอาวโุส มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2561 ท้ังนี ้บรษิทัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการแต่งตัง้กรรมการ

ทดแทน
(3) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทและอยู่ระหว่างการด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
(4) นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
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คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืต้องมกีารประชมุอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่า       
ครบองค์ประชุม ในปี 2561 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ         
“การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็น     
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  พจิารณาและก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผน
ด�าเนนิงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ         
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

  ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ        
ด�าเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะท�างานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

  ก�าหนดประเดน็ส�าคัญและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับ         
กรอบแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  มีอ�านาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ      
มีอ�านาจในการเชิญผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องตามที่จ�าเป็น

  มอี�านาจหน้าทีใ่นการแต่งตัง้คณะท�างานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  พิจารณาให้ค�าแนะน�าและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  รายงานการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อย
ปีละหนึง่ครัง้ และรายงานสรุปการด�าเนินงานตอนสิน้ปีงบประมาณ

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงาน          
โดยรวมของคณะกรรมการพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้คณะ ตลอดจน
ประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจ�าทุกปี

  ด�าเนนิการอืน่ ๆ  ทีเ่หน็สมควร เพือ่ให้การพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

11.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

11.1 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและอนุมัติกรอบและนโยบาย 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัไว้อย่างชดัเจน

11.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบ และเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในอตุสาหกรรม
เดยีวกนัและบรษิทัท่ีมขีนาดใกล้เคยีงกันแล้ว ค่าตอบแทนดงักล่าว
อยู ่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา
กรรมการทีม่คีณุภาพไว้ และยงัจดัให้มค่ีาตอบแทนเพิม่เตมิเมือ่
กรรมการต้องรบัภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในคณะกรรมการ
ชุดย่อย

11.3 ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
ประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ทั้งนี้ 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง
และเสนองบประมาณค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี       
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

11.4 กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือ
ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการชุดย่อย

11.5 กรอบค่าตอบแทนของผู้บรหิารได้พฒันาขึน้บนหลกัการพืน้ฐาน 
ดังนี้

   เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีความสอดคล้องกัน

   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน

   เพยีงพอทีจ่ะดงึดูด รกัษาไว้ และจงูใจบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ
ของบริษัท

   สะท้อนถงึวงจรธรุกจิ และล�าดบัความส�าคญัเชงิยทุธศาสตร์
ของบริษัท

11.6 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ประกอบด้วยเงนิเดอืน โบนสั กองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
จะเชือ่มโยงกับผลการด�าเนนิงานของบริษทั และผลการปฏบิตังิาน
ของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
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11.7 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมหีน้าท่ีในการทบทวนกรอบ
และนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี

12.  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

12.1 กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อปุสรรคต่อการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั และไม่มคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ
บริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

13.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

13.1 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของตนเองของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ และกรรมการเป็น
รายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าผลการประเมนิมาใช้ปรบัปรงุ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ก�าหนดให้มีการ
ประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี         
เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส

13.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองเป็นประจ�าทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อ      
คณะกรรมการบริษัท

13.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้ส�านัก
เลขานุการบริษัทเป ็นตัวแทนจัดส ่งแบบประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) เพื่อให ้คณะกรรมการบริษัทและ              
คณะกรรมการชดุย่อยได้ใช้ในการประเมนิตนเองและเป็นกรอบ
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีในประเด็นต่าง ๆ 
ระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งแบบประเมินนี้ เป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13.4 ภายหลังจากได้รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ว            
ส�านกัเลขานกุารบรษิทัจะท�าการสรปุผลคะแนน พร้อมเปิดเผย
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเสนอให้        
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี ้บรษิทัก�าหนดให้มกีารประเมินโดยมทีีป่รกึษาภายนอกมา
ช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน 
อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และ      
เชือ่ถอืได้ โดยในปี 2558 บรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทั AON Hewitt ซึง่เป็น
บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) มาท�าการประเมิน                
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก

ในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการทัง้คณะและแบบประเมนิผลการปฏบิติังานโดยตนเอง
เป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ เพื่อท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2561 โดยมี
หลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้าง                 
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การเตรียมและ          
ด�าเนนิการประชมุ (5) การท�าหน้าทีข่องกรรมการ (6) ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจดัการ (7) การพฒันาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหาร 

3.57 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ                
คณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับ             
คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ

3.71 / 4.00
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การท�าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) การปฏิบัตหิน้าทีเ่ฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บรษิทัมกีารรายงาน
ทางการเงนิอย่างถกูต้องและเพยีงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคมุภายใน และความเป็นอสิระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2.6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
ของบริษัท

2.98 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         
ประกอบด้วย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการ
มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย (2.1) กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
ในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ด�าเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้ก�ากับ
ให้การประชุมด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการท�างานของ        
ฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

3.67 / 4.00

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
(2) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการพจิารณา (3) การตดิตามและการประเมนิผล (4) การประชมุคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.90 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการด�าเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนตามกฎบตัร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 
(4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร       
ระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการธุรกิจและระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการ
ทีเ่หมาะสมในการประเมนิประธานกรรมการบรหิาร (7) จดัสรรเวลาในการพจิารณาเรือ่งหลักเกณฑ์และกระบวนการ
พิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรรเวลาในการพจิารณาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่าง
เพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและ
ปราศจากอคติ

4.47 / 5.00
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา (2) การก�าหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุม        
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.88 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รปูแบบหลกัเกณฑ์การประเมนิแบ่งออกเป็น 9 หวัข้อ ได้แก่ (1) ผลการด�าเนนิงานโดยรวมของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหา (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4)  
ความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างกนั (5) มกีระบวนการพจิารณาสรรหาและแต่งตัง้บุคคลทีจ่ะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และผู้บรหิารระดบัสงูอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และความต้องการของบรษิทั (6) มกีารพจิารณาทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�า่เสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณา
นโยบายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ของการก�ากบัดแูลกจิการอย่างเหมาะสมเพยีงพอ (8) มกีารเตรยีมตัวก่อนการประชมุ 
(9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ

4.89 / 5.00

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
(2) การด�าเนนิการประชมุ (3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบ (4) ความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์เฉพาะทาง

3.28 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงานโดยรวม 
(2) ความพงึพอใจในเรือ่งการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบรหิาร (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่อง
ตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบาย
และทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการด�าเนินการของ
บรษิทัเพยีงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพจิารณาในเรือ่งแนวทางการแก้ไขการด�าเนนิงาน หากไม่เป็น
ไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) 
ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.48 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ 
และความเส่ียงท่ีเกีย่วข้อง (3) กระบวนการและขัน้ตอนการปฏบัิต ิ(4) กจิกรรมการตรวจสอบ (5) กจิกรรมการสือ่สาร

3.39 / 4.00
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การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงาน (2)          
ความพึงพอใจในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎบัตร (4)         
ความเข้าใจในนโยบายการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรของบรษิทั (5) ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั (6) การก�าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณา        
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่อง              
การบริหารความเส่ียง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการ
พิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) 
กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

4.29 / 5.00

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนา        
อย่างยั่งยืน (2) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการด�าเนินงานการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื (5) ด้านการประชมุคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื (6) ด้านการท�าหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.74 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงานโดยรวม 
(2) ความพึงพอใจในเร่ืองการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4)           
ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6)           
การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาใน          
การพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการด�าเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ  
ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หาก 
ไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) 
กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ 
(14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.11 / 5.00

14.  สำานักเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย        
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัท�าและจดัเกบ็รกัษา
เอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บรหิาร และการอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง โดยเลขานกุารบรษิทั
ยังเป็นผู้ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�ากฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ นอกจากนั้น        

ยังเป ็นผู ้มีหน้าที่ดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ                
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ         
ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี        
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน
เลขานุการบริษัท
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15. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
กรรมการและผู้บริหาร

15.1 กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ด้รับต�าแหน่งใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วม
การปฐมนิเทศของบริษัท เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท 
กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ 

ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ 

15.2 บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับ
การอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าที่และก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

1.   นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          

- AIS Academy for THAIs 

2.   นางชรินทร วงศ์ภูธร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          
- AIS Academy for THAIs
- Deloitte AC Forum “Anti-Bribery U Anti-Corruption”

3.   นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          
- AIS Academy for THAIs

4.   นายส�าเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
และประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          
- AIS Academy for THAIs
- Deloitte AC Forum “Anti-Bribery U Anti-Corruption”
- ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Internal control measures for juristic persons 
to prevent the risk of bribery of government officials จัดโดย 
Intouch 

5.   นายเอนก พนาอภิชน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          
- AIS Academy for THAIs
- Harvard Leadership Development Program จดัโดย Harvard Business
Publishing (2560 - 2561)

6.   นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          
- AIS Academy for THAIs
- Ethical Leadership 2018 โดย IOD
- Audit Committee Forum - หัวข้อ “Learn, unlearn and relearn - 
Audit Committee in the Age of Disruption” โดย IOD

7.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          
- AIS Academy for THAIs
- Harvard Leadership Development Program จดัโดย Harvard Business 
Publishing (2560 - 2561)

8.   นายเกว็ก บัค ไช
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

- A Seminar on corporate governance and ethics on anti-corruption, 
  Singapore
- SID Director Conference 2018 “Rebooting Globalization and 
  Governance in an Era of Disruption, Singapore
- SID CG Roundup 2018, Singapore
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

9.   นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
เลขานุการบริษัท

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom 
- AIS Academy for THAIs
- Thaicom - MBTI Quotation from MindDojo
- Sharing: Decentralized world - The Non Linear Business Opportunity
- INTOUCH Executives Orientation for Newly Promoted: Learn how
to transition effectively between different leadership roles

- Thaicom: CG for Thaicom (จัดโดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร 
กรรมการผู้อ�านวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า 
และกรรมการบริหาร

- Harvard Leadership Development Program จดัโดย Harvard Business 
Publishing (2560 - 2561)

11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

- Harvard Leadership Development Program จดัโดย Harvard Business 
Publishing (2560 - 2561)

12. ดร. สกล กิตติวัชราพงษ์
หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

- Harvard Leadership Development Program จดัโดย Harvard Business 
Publishing (2560 - 2561)

16.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (Chief Executive Officer)

บรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้�าเนนิการ 
จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ประจ�าทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์        
ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง  การประเมินผลด้านภาวะผู้น�า 

ส่วนที่สอง  การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

ส่วนที่สาม  การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ

ส่วนที่สี่  การประเมินด้านความส�าเร็จของงานที่ส�าคัญตามเป้า
หมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่ห้า  การประเมนิด้านการตดัสนิใจทีส่�าคญัในรอบระยะเวลา 
12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่หก   การประเมนิด้านความเตรยีมพร้อมส�าหรบัความท้าทาย
ที่ส�าคัญในอนาคต

ส่วนที่เจ็ด  การประเมินด้านอื่นๆ 

ทัง้นี ้ผลการประเมนิดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารพจิารณาค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

17.  การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึง              
ที่ปรึกษาอิสระ

17.1 กรรมการมสีทิธใินการร้องขอและรบัข้อมลูเพิม่เตมิตามทีต่นเหน็
ว ่ามีความจ�าเป็นในการพิจารณาตัดสินใจและท�าหน้าท่ี
กรรมการของบริษัท

17.2 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและ
เลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความ          
คิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึง       
และตดิต่อสือ่สารนัน้ ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรอืแทรกแซงต่อ
การด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

17.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วม       
การประชุมกับคณะกรรมการบริษัท

17.4 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยมอี�านาจในการ
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
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   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญต่าง ๆ ของบริษัท 

   สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ

   สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน       
ผู้สอบบัญชี

   สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรของบรษิทัในรปูแบบของ
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

   สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่าง       
เท่าเทียมกันในนามบริษัท

   สิทธิในการก�าหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

   สทิธอิืน่ ๆ  ตามบทบญัญตัทิีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบยีบ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

2.  สนับสนุน ส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 
มีโอกาสอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม              
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดังนี้

  2.1 ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการประชมุผูถ้อืหุน้ทีก่�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับ
ดูแล

  2.2 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุ
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดอืน 
โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและ       
การเสนอชื่อบุคคลไว้อย่างชดัเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

  2.3 ดแูลให้มกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ
ผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์และ เหตุผล รวมถึงความเห็น
ของคณะกรรมการบรษิทัประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจน
ข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในการ
ประชุมคราวนั้น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

18.  แผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร

18.1 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มีแผนการสบืทอดต�าแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั เพือ่
รักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน 
ว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัจะได้รบัการสานต่ออย่างทนัท่วงที
หากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสงูว่างลง

18.2 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหาท�าหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอด
ต�าแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผู้
อ�านวยการ (EVP) ขึ้นไป ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการ
สบืทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทกุปี และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

 หมวดที่ 2 
 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่าน       
คณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ท�าหน้าที่แทนตน และมี
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท           
ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทเคารพ
ในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย        
และ/ หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นน้ันจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 
หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ      
ไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง ซึง่ผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธิทีจ่ะได้รบัการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

1.  สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และอ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ 

   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

   สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ 
เพื่อติดตามการด�าเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบาย         
ในการทีจ่ะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสือ่สารระหว่างกนั
ของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
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  2.4  ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุ
สถาบนัได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีง
อย่างเต็มที่ 

  2.5  ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

  2.6  จัดท�าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นทั้งใน          
รูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้น         
ทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

  2.7  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร         
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม       
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มรีะยะเวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลู
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

  2.8  ดูแลไม่ให้มีการกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการจ�ากัดโอกาส          
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น        
จนเกินสมควร

  2.9  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถส่งค�าถามเก่ียวกับการประชมุ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�าหนดหลักเกณฑ์
การส่งค�าถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

  2.10  สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและ        
ออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ 
ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้        
ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทจะเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

  2.11  สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น      
ทัง้การลงทะเบยีน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน 
เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย�า

  2.12  สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ           
ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการควรจัดให้มีการลงมติ
แยกในแต่ละรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่      
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่

ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

  2.13  สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านและผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบข้อซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ของ
ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบค�าถามที่เก่ียวข้องกับงบการเงิน
ของบริษัท

  2.14  จดัให้มบีคุคลทีเ่ป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจนบัหรอื
ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ และเปิดเผย
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

  2.15  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น        
ได้รับทราบเก่ียวกับจ�านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ี      
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ 
วธิกีารประชมุ การลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง

  2.16  ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการ           
รบัทราบสารสนเทศ การแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค�าถาม
ใด ๆ  ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่อง
ทีเ่สนอ โดยประธานทีป่ระชมุมหีน้าทีจั่ดสรรเวลาให้อย่าง
เหมาะสมและส่งเสรมิให้มกีารแสดงความเหน็และซกัถาม
ในที่ประชุม

  2.17  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการ 
เป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทีต้่องการ
ได้อย่างแท้จริง

  2.18  ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ        
ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น เพ่ือ
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

  2.19  ดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น พร ้อม               
ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในวันท�าการ      
ถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และบนเว็บไซต์ของบริษัท

  2.20  จัดท� าและจัดส ่ งรายงานการประชุมผู ้ ถือ หุ ้นให ้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
โดยรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ได้บนัทกึข้อมลูอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้



95

    (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และ
สดัส่วนกรรมการทีเ่ข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วม
การประชุม

    (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และ
ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงด       
ออกเสียง) ของแต่ละวาระ

    (3) ประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุม รวมทั้ง        
ชื่อ- นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

3.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้
ข้อมลูภายในของกลุม่บรษัิททีย่งัมิได้มกีารเปิดเผยต่อประชาชน
เป็นการท่ัวไปซึ่งเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
มูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น

4.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย         
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5.  กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
ส่วนได ้เสียที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด เพื่อป ้องกัน             
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี ้หากกรรมการ
หรือผู ้บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าท�า
รายการ ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นมีส่วนร่วม       
ในการพจิารณาและอนมุตัใินเรือ่งนัน้ ท้ังนี ้ให้เป็นไปตามข้ันตอน 
หรือมาตรการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท

6.  ในการพจิารณาอนุมติัการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน คณะกรรมการ
จะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

 
 หมวดที่ 3 
 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัและคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณ รวมถงึนโยบายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้กจิการของ
บริษัทด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริม
ให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้น 
พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหน้ี คูแ่ข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม
โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที ่และตอบสนองผลประโยชน์
ทีเ่ป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย อีกทัง้ยงัได้ค�านึงถึงสิทธมินุษยชนและการต่อต้าน

การทจุรติ ซึง่บรษิทัได้ให้ความส�าคญัและตระหนกัดีว่าความรบัผดิชอบ
ดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

1.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบาย
ก�ากับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู ้ถือหุ ้น และค�านึงถึง        
ความเจรญิเตบิโตในมลูค่าของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งด้วยผลตอบแทนทีดี่ 

2.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 

บรษิทัมนีโยบายคณุภาพและระบบจดัการคณุภาพ ISO 9001 : 2008 
ทีมุ่ง่ด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยค�านงึถงึ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับ
ราคาทีเ่หมาะสม ปลอดภยั และมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่แีละ
ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและบริษัท รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
โดยไม่ได้รบัอนญุาต ซึง่เป็นไปตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืและ
คู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

3.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 

บริษทัปฏบิตัติามนโยบายทีเ่ป็นธรรมต่อคูค้่าและ/หรอืเจ้าหนี ้ในการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้
อย่างเป็นธรรม ทัง้ในส่วนของการคดัเลอืกคูค้่าให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของคู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยค�านึงถึงการ
สร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกท้ัง บริษัทยัง          
ยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ  
เพือ่รกัษาความน่าเชือ่ถอืของบรษิทัและเป็นไปตามคูม่อืจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัท ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีง
ของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ  ดังนี้

  บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่มีต่อ
คูค้่าและ/หรอืเจ้าหน้ีอย่างเตม็ที ่ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติาม
เงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบในเวลา 
ที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้         
หลักความสมเหตุสมผล

  บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูล           
ที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้  
ซึ่งอาจมีผลท�าให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อ       
การตัดสินใจ
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  บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพ่ือให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี มีความ
เชือ่มัน่ในสถานะทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนี้
ของบริษัท

  บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้า
กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้น บริษัทต้องท�าการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือ       
เจ้าหนี้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการ
ป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก

  การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ต้องไม่น�ามาซึ่ง
ความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ 
รวมทั้งค�านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ        
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net 
หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแลกิจการที่ดี > หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายด้านอื่น ๆ

4.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทเช่ือมั่นและน�าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง          
ภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจ 
ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
สนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สงัคม โดยค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมและลกัษณะเฉพาะของแต่ละชมุชน 
ภายใต้การมจีติสาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะในด้าน
การส่ือสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความ       
ร่วมมือในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และ           
ผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกที่ท�าได้และ
เป็นไปอย่างทัว่ถงึและทนัต่อเหตกุารณ์ ทัง้นี ้ตามทีร่ะบไุว้ในนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

5.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับความยั่งยืนของ     
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาและฟื้นฟู          
สิง่แวดล้อม การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนกังานในเรือ่งสิง่แวดล้อม 
การป้องกันและลดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
การลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ส่งเสรมิการด�ารงชวีตทิีส่อดคล้องกบั

ธรรมชาติ ทั้งภายในกระบวนการด�าเนินงานและบนความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบริษัท 
ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู ่มือ          
จรรยาบรรณของบริษัท

6.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของบริษัท 
จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน และมีกระบวนการ
ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
ความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท�างาน รวมถึงยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบาย
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
และเพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการท�างานทีด่ ีบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบ
ในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มี
ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ และยดึมัน่
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านความปลอดภัยและ       
อาชีวอนามัย และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

7.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อ               
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนษุย์ โดยมนีโยบายตามแนวทางการปฏบิตัด้ิานสทิธมินษุยชน
ทีป่ระกาศใช้ในนานาประเทศซ่ึงรวมถงึปฏญิญา และอนสุญัญาต่าง ๆ  
ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชย       
ในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทัละเมดิสทิธิ
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

8.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

บรษิทัสนบัสนนุ และส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี 
เป็นธรรมไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท 

9.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต 

บรษิทัต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ และถอืปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมด
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัท        
ในกลุ่มที่ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดท�านโยบาย        
ต่อต้านการทจุริต พร้อมทัง้ก�าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูล
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เพื่อป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต ส�าหรับเป็น            
แนวปฏิบัตขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทกุคน และ
มกีารสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นการส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนของบรษิทั
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

นโยบายต่อต้านการทจุรติของบรษิทัมีวตัถปุระสงค์เพือ่ แสดงออกถงึ
จุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง         
โดยก�าหนดเกณฑ์และแนวปฏบิติัเพือ่ป้องกนัมใิห้บรษิทั และพนกังาน
ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต และก�าหนดขั้นตอนการสอบทาน
และก�ากับดูแลติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายน้ี 
ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็น        
การทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย 

การทจุรติหรอืคอร์รปัชนั ตามนโยบายฉบบันี ้หมายถงึ การใช้อ�านาจ
ที่ได้มาโดยหน้าที่ของตน กระท�าการหรือไม่กระท�าการใดที่มิชอบ       
โดยการเรยีก รบั ยอมจะรบั ให้ ขอให้ รบัว่าจะให้ หรอืกระท�าการใด ๆ  
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดแก่เจ้าหน้าทีร่ฐั หน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้
บุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์      
ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติ
ของกฎหมายขนบธรรมเนยีมและจารตีประเพณ ีได้ก�าหนดว่าสามารถ
กระท�าได้

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน          
การทจุริต” ในโครงการแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย ด้วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่าง
โปร่งใส และมีความต้ังมั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท         
ได้พจิารณาและอนมุตัใิห้น�าส่งแบบประเมนิตนเอง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว เพ่ือเข้าร่วมในการ
ตรวจรบัรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทจุรติภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติ
ให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่ืนต่ออายุ             
การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1.  บรษิทัมกีารน�านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั โดยคณะกรรมการ
บรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีก่�ากบั
ดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรม         
ที่ก�าหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจ�าสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง

2.  คณะท�างานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการน�านโยบายฉบับนี้
ไปปฏิบัติ และส่ือสารท�าความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ        
รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ นอกจากน้ี             
ผูบ้รหิารทกุคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบท�าให้มัน่ใจว่าผูใ้ต้บงัคับบญัชา
ของตนได้ตระหนักถึงและเข้าใจนโยบาย ตลอดจนได้รับการ
อบรมอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ

3.  ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท�าให้ม่ันใจว่า ผู้ใต้บังคับ
บัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ 
โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ

4.  พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ 
กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้อง
รายงานต่อผูบ้งัคับบญัชา หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีก่�าหนด
ไว้ตามนโยบายการรบัเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแสการกระท�าผดิ
และทุจริต

5.  บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเร่ืองระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับ        
การเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต           
โดยพนักงานจะต้องท�าการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบค�าขอ       
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  (1)  การบริจาคเพ่ือการกุศล และ/หรือ การเป็นผู ้ให้การ
สนับสนุน

  (2)  การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง

  (3)  การรับหรือการให้ของขวัญ

โดยต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น รายชื่อผู้รับบริจาค 
หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสันทนาการ หรือผู้มี 
ส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัด
ส่งข้อมูลให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตสุมผล และค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ

12.  บรษิทัได้ด�าเนนิการสือ่สารและให้ความรู้ความเข้าใจถงึนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

   เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านหน้าอินทราเน็ต 
และเว็บไซต์ของบริษัท

   จดัให้มกีารอบรมและสือ่สารนโยบายและแนวปฏบิตัใินการ
ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

   ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน�าและให้เข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

   สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with 
Compliance” เป็นประจ�า เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดความรู ้      
ความเข้าใจ สามารถปฏบิติัตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

   จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นการอบรม
พนักงานของบริษัทที่ท�างานในต่างประเทศ ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต

   บริษัทได้ประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการให้และรับของขวัญ 
เพือ่ป้องกนัและหลกีเลีย่งการให้และรบัของขวัญประเภท
ที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
และเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

   บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท 
ไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทีป่ระจ�าอยูใ่นต่างประเทศขยายการส่ือสารนโยบายต่อต้าน
การทุจริตไปยังคู่ค้า และ/หรือตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อให้      
รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานในการต่อต้าน         
การทุจริตเช่นเดียวกับบริษัท

   จัดสัมมนา “งานเปิดบ้านไทยคมเพื่อสร้างโอกาสในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันกับคู่ค้า ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังสรุปข้อมูลการรายงานดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

6.  บรษิทัก�าหนดให้หน่วยงานก�ากบัการปฏบิตังิาน (Compliance 
Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ตนรับผิดชอบ เป็นประจ�าสม�่าเสมอ

7.  บริษัทจัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ        
ในการต่อต้านการทุจริตไปถึงผู ้บริหาร และพนักงานอย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้
ออนไลน์ (E-Learning) และมช่ีองทางในการสือ่สารผ่านนติยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with Compliance” 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

8.  บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk              
Management Committee) ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก�าหนดกระบวนการบรหิาร ประเมนิ วเิคราะห์ วางแผนป้องกนั 
ตดิตาม ควบคุมความเสีย่งขององค์กร ซ่ึงรวมทัง้ด้านการปฏบิตักิาร 
และความเสีย่งด้านการทจุริต (Fraud Risk) เพ่ือระบถึุงความเสีย่ง
ทีอ่าจจะเกดิข้ึนจากการบรหิาร ในขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ที่อาจ
ส่งผลให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร

9.  บรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ เพือ่
ให้สามารถก�าหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในเร่ือง        
ดังกล่าว ครอบคลุมถึงการควบคุม ป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ 
รวมถึงการประเมินประสทิธภิาพส�าหรบัมาตรการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการในการจัดการความเส่ียง
จากการทจุรติทีม่นัีน้ มปีระสิทธิผล และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

10.  บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลเพื่อป้องกัน
และตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติ โดยมหีน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท�าหน้าท่ีในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล

11.  บรษิทัก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารตามนยิามของประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงาน
การมส่ีวนได้เสียตามทีก่ฎหมายก�าหนด และขยายไปยงัพนกังาน
ทุกคนให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และ
นติบิคุคลทีเ่ก่ียวข้องผ่านระบบการรายงานการมส่ีวนได้เสียของ
บริษัทด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี       
ของกลุม่บรษิทั ทีส่่งเสรมิการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  ของกลุม่บรษิทั
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13.  บริษัทได้ประกาศนโยบายในการงดรับของขวัญจากคู่ค้าและ      
ผู้ร่วมค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงขอความร่วมมือพนักงาน
ในการพิจารณาให้ของขวัญเท่าที่จ�าเป็นและยึดหลักประหยัด

14.  บรษิทัได้แจ้งและสือ่สารให้คูค้่าทราบถงึแนวทางปฏบิตัขิองคูค้่า
และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยให้คู่ค้าลงนาม       
รับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

15.  บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารบุคลากร เพื่อน�า
มาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
บรหิารบคุลากรด้วย เช่น การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรอย่าง
เป็นธรรมเพือ่ให้ได้คนดแีละคนเก่ง การใช้ระบบคุณธรรมในการ
จดัสรรประโยชน์ตอบแทนการท�างาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทยีม
ในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง

ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากได้รับการรับรองครั้งแรก 
ในปี 2558

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ี> หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองไทยคม > การต่อต้าน
การทุจริต

10.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 

บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน         
ซึ่งก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจน
ไม่มส่ีวนรูเ้ห็น ช่วยเหลอื หรอืกระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ

11.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเร่ืองกิจกรรม
ทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 
การทจุรติ ในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมอืง และคูม่อืจรรยาบรรณ
ของบริษัท

12.  นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทาง               
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

คณะกรรมการตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่อาจจะท�าให้กรรมการ            
ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง       
ผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

13.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท 

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการ
ใช้ทรัพย์สินของกลุม่บรษัิทเพือ่ประโยชน์สงูสุดของกลุม่บรษิทั รวมถงึ
การเกบ็รกัษาความลบัท่ีได้รับรู้มาจากหน้าท่ีงาน และยังมิได้เปิดเผย
สู่สาธารณชน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับตาม 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท และคู ่มือ       
จรรยาบรรณของบริษัท

14.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

บริษัทให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ          
บุคคลอ่ืน และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยได้ก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

15.  นโยบายและแนวปฏิบัติต ่อสื่อมวลชนหรือต ่อ
สาธารณชน 

การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง             
ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามคู่มือจรรยาบรรณของ
บรษิทั โดยผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้องหรอืไม่ได้รบัมอบหมาย ไม่สามารถ
ให้ข้อมลูข่าวสารหรอืให้สมัภาษณ์ต่อสือ่มวลชนหรอืต่อสาธารณชนใด ๆ 
เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท



100

ในปี 2561 บรษัิทได้จัดให้มกีารให้มกีารพบสือ่มวลชนและกจิกรรมส�าหรับผูถ้อืหุน้ดงัต่อไปน้ี 

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ จ�านวนครั้ง / ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 2

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัท (Company Visit) 1

16.  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระทำาผิดและการทุจริต 

บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และ
โปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการด�าเนินงานและทรัพย์สิน        
ต่าง ๆ  จากความเสีย่งทีเ่กดิข้ึนจากการประพฤตทิีข่ดัต่อคูม่อืจรรยาบรรณ
และการทุจริตต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
มลูค่าของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึได้จดัท�านโยบายรบัเรือ่ง
ร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อก�าหนด  
ช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระท�าผิดหรือ 
การทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงได้ก�าหนดกระบวนการ         
ข้ันตอนในการจดัการกบัเรือ่งทีไ่ด้รบัร้องเรยีน การคุม้ครองผูร้้องเรยีน
หรือผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและ
การทุจริต

1.  เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัท
ในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการ
ทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้
รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปจนถึง
ระดับหัวหน้าส่วนงาน / สายงาน 

2.  หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของ
บริษัทเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด พนักงานสามารถเลือกที่
จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้  

  2.1 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร +662 596 5001 
หรือ E-mail: wichaik@thaicom.net 

  2.2 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล โทร +662 596 5060 ต่อ 
8436 หรือ E-mail: monteainn@thaicom.net

  2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูก
ส่งผ่านโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหวัหน้าหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล

  2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอก
ทีม่คีวามเป็นอสิระ) หรอืคณะกรรมการของบรษัิท ตามทีอ่ยู่
ดังนี้
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือส่ง E-mail มาที่ comsec@thaicom.net

3.  ในกรณทีีผู่บ้รหิารระดบัสงูท่ีเป็นผูบ้รหิารระดบัฝ่าย หรอืเทยีบเท่า
ขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้า
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดหรือ       
การทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ      
คณะกรรมการบริษัท

4.  ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ/หรือ 2  
เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระท�าผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบ
ว่ามกีารกระท�าผดิหรอืการทจุรติใด ๆ  เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วันท�าการ เพื่อ
ด�าเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่ก�าหนด

5.  ส�าหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส 
ได้ทางเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหวัข้อ “การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน” > “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” >“รับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแส” โดยข้อมลูการร้องเรยีนและเบาะแสจะถกูส่งไปยงั

  5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  5.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  5.3 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
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การด�าเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1.  เมื่อได ้รับเรื่องร ้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิดและ          
การทจุรติผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  ทีบ่ริษทัก�าหนด ให้ด�าเนนิการ
ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส
การกระท�าผิดหรือการทุจริต 

   หากตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและพบว่ามมีลูการกระท�าผดิหรอื
การทุจริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
ที่ ได ้รับมอบหมายด�าเนินการเสนอคณะกรรมการ          
จรรยาบรรณ และผู ้ มีอ�านาจตามที่ระบุไว ้แต ่งตั้ ง               
คณะกรรมการสอบสวน

   หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใด ๆ ตามที่ 
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย แจ้งกลบัไปยงัผูร้้องเรยีน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

2.  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับ
บญัชาของผูถ้กูกล่าวหา รวมทัง้บคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง และจัดท�า
รายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจาก        
วันท่ีได ้รับทราบหนังสือแต่งตั้ง แต่ถ ้ามีความจ�าเป็นซึ่ง                  
ไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ 
ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตผุลทีท่�าให้การสอบสวน
ล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

3.  เมื่อด�าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน
จัดท�ารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู ้ที่ลงนามแต่งตั้ง          
คณะกรรมการสอบสวน  และจัดท�าส�าเนาส่งให้ประธาน          
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หวัหน้าหนว่ย
งานการเงนิ หวัหน้าหน่วยงานบญัช ีหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงาน
กฎหมาย และผูท่ี้เกีย่วข้องแล้วแต่ละกรณ ีรวมทัง้คณะกรรมการ
พิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่พบว่ามีการกระท�าผิดทาง
วินัย

4.  ในกรณีที่ผู้ที่ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและ/หรือ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท�าผิดและการทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่
ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให้คณะกรรมการ
สอบสวนด�าเนินการสอบสวนเพิม่เติม หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนชุดใหม่เพื่อด�าเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร

การลงโทษทางวินัยและการด�าเนินการทางกฎหมาย

1.  คณะกรรมการพจิารณาลงโทษทางวนิยัจะต้องพจิารณาลักษณะ
การกระท�าผิดวินัยและก�าหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�า
ผิด และเสนอให้ผู้มีอ�านาจตามที่ได้ระบุไว้อนุมัติให้ด�าเนินการ
ลงโทษทางวนิยักบัผูก้ระท�าผดิภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ด้รบั
รายงานผลการสอบสวน

2.  เมือ่มกีารอนมุตัใิห้ด�าเนนิการลงโทษทางวนิยัแล้ว ให้หน่วยงาน
ทรพัยากรบคุคลจดัท�าค�าสัง่ลงโทษทางวนิยั เสนอให้ผูม้อี�านาจ
ตามท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายอ�านาจอนมุติั (Approval Authority 
Policy) อนมุตัคิ�าสัง่ดงักล่าวก่อนด�าเนนิการลงโทษทางวนิยักบั
ผูก้ระท�าผดิ และแจ้งค�าสัง่ลงโทษทางวนิยักบัผูก้ระท�าผดิ รวมทัง้
ให้ผู้กระท�าผิดลงนามรับทราบค�าสั่งลงโทษดังกล่าว

3.  ในกรณีที่การกระท�าผิดหรือการทุจริตใด ๆ ก่อให้เกิดความ        
เสยีหายต่อทรพัย์สนิ ชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ของบรษิทั หรือเป็นการ
ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยเสนอผู้มีอ�านาจตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายอ�านาจอนุมัติ 
(Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจารณา         
ตัดสินว่าจะด�าเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผู้กระท�า
ผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการ 
กระท�าผิดและการทุจริตให้กับผู ้ร ้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ท่ีอยู ่ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม 
ในบางครัง้ด้วยเหตผุลความจ�าเป็นในเรือ่งข้อมลูส่วนบคุคลและรกัษา
ความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรียน รวมถึง        
ผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วย
เจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือ
ผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่า 
จะด�าเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะ
ถูกลงโทษทางวินัย
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2.  หากผูร้้องเรยีนเหน็ว่าตนอาจเดอืดร้อนเสยีหาย สามารถร้องขอ
มาตรการคุม้ครองได้ตลอดเวลา และบรษิทัอาจให้ความคุม้ครอง
เพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจาก
ระดบัความร้ายแรงและความส�าคญัของเรือ่งท่ีร้องเรยีน ในกรณี
ที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ทรพัยากรบคุคลโดยทนัท ีซึง่หวัหน้าหน่วยงานทรพัยากรบคุคล
จะท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล 
ตามนโยบายฉบับนี้

3.  กรณผีูร้้องเรยีนเป็นพนกังานซึง่ให้ข้อมลูการกระท�าผดิหรอืการ
ทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ด�าเนินการ
สอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท�าผิดตามที่ได้ร้องเรียน 
บริษัทจะไม่ด�าเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล 
อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมลูข้อเท็จจรงิใด ๆ 
ตามที่ร้องเรียน และได้ท�าด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้
เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณา
ด�าเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้อบังคับเก่ียวกับการท�างาน 
ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาด�าเนินคดีตาม
กฎหมาย

การรักษาความลับ

1.  ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการรบัร้องเรยีนและเบาะแสการกระท�าผดิหรอื
การทจุรติ ต้องเกบ็รกัษาข้อมลูทีไ่ด้รบัมาไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผย
แก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจ�าเป็น
ในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

2.  ห้ามน�ารายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพือ่
เป็นการหลกีเลีย่งการสร้างความเสียหายต่อชือ่เสยีงของบคุคล
ผู้ถูกกล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
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8.  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการ          
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

9.  นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท ท้ังภาษาไทยและ            
ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้

  (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  (3) รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิาร
ของบริษัท

  (4) งบการเงินและค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ     
รายไตรมาส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า

  (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้

  (6) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร

  (7) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  (8) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (9) ข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท

  (10) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณ        
ในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโยบาย       
ด้านอื่น ๆ ของบริษัท

  (11) กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

  (12) ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  (13) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�าเสนอต่อนักวิเคราะห์ 
ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

 หมวดที่ 4 
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารส�าคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล
ทางการเงนิอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

1.  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market 
Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกบักฎระเบยีบและข้อบงัคบัของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย และเท่าเทียมกัน

2.  บริษทัได้จัดตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าที่ส่ือสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์          
หลกัทรพัย์ และผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ได้รบัทราบข้อมลูของบรษิทั

3.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รายงานประจ�าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
สนับสนุนให้จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 

4.  จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ�าปี

5.  เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีห้บรกิารใน
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

6.  เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ ซึ่งได้แสดงไว้ใน
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร
ระดบัสงูทีส่ะท้อนถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละ
คน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
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 หมวดที่ 5 
 บทบาทและความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า 
บริษทัมรีะบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีจ่ะท�าให้
บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1.  การบริหารความเสี่ยง

1.1  บริษัทได้จัดท�ากรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้         
ในการระบุและบริหารความเส่ียง เป้าประสงค์หลักของการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องมูลค่าของบริษัทและเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

1.2  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ
ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการออกแบบและ  
น�ากรอบการบริหารความเส่ียงไปใช้ปฏิบัติ และบริหาร          
ความเสี่ยงของบริษัทให้อยู ่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที ่          
ได้ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่
การพัฒนาและเลือกใช้กลยุทธ์ การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ            
การตัดสินใจลงทุนและบริหารงานประจ�าวัน

คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ มีหน ้าที่ช ่วยสนับสนุน                
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบ  
การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

2.  การควบคุมภายใน

2.1  บริษัทได้น�ามาตรฐานการควบคุมภายในระดับสากล และ         
แนวปฏบัิตทิีอ่อกโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในเรื่องดังต่อไปนี้

   ความถกูต้องและเชือ่ถอืได้ และความทนัเวลาของรายงาน
ทัง้จากภายในและภายนอก และทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและไม่ใช่
ตัวเงิน

   มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานของ
บริษัท

2.2  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความ      
รบัผดิชอบในการออกแบบและน�าระบบควบคมุภายในทีด่ไีปใช้
ปฏิบัติ

2.3  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

3. การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงาน
หนึ่งในบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ      
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การท�าหน้าที่เป็นไปด้วยความอิสระ
และเทีย่งธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บรษิทัสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์โดยการน�าวธิทีีเ่ป็นระบบมาใช้เพือ่ประเมนิและปรบัปรงุ
ความมปีระสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบควบคมุภายใน 
และระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
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รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

1.   นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) 2/5 3/10

2.   นางภัทรียา เบญจพลชัย 12/12 4/4

3.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 12/12 5/5 4/4

4.   นางชรินทร วงศ์ภูธร 12/12 5/5

5.   นายสมประสงค์ บุญยะชัย

6.   นายเอนก พนาอภิชน (2) 3/5 13/13

7.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (3) 10/13 3/4 2/2

8.   นางอาทิตยา สุธาธรรม

9.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 13/13 3/4 1/2

10. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร 3/4 2/2

11. นายวิชัย กิตติวิทยากุล 3/4

12. นายธีระยุทธ บุญโชติ (4) 1/4 2/2

13. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ 3/4

14. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ 4/4

15. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล (5) 1/4

16. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 4/4 1/2

17. นายสลิล จารุจินดา 4/4

18. นายคมสัน เสรีภาพงศ์ 4/4

19. นางสาวปิยะนุช สุจปลื้ม 2/2

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

หมายเหตุ
(1) นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ ได้รับแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรษิทั แทนนายพารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้นายประเสริฐจึงไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใน             

คณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ ตามนโยบายของบริษัท
(2) นายเอนก พนาอภิชน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหาร แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(3) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(4) นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(5) นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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2.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
   และผู้บริหารระดับสูง

(1)  การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและ       
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(2)   การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่
ได้รบัการเสนอชือ่ เพือ่การคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการ
พิจารณาคัดเลือกจะค�านึงถึงสัดส่วน จ�านวน ความหลากหลาย และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะ
พิจารณาจากทักษะ และความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านของ            
คณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์         
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี      
ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยมหีลกัเกณฑ์การสรรหา รวมถงึขัน้ตอนการ
คัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1.  ก�าหนดหลักเกณฑ์ - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดท�า Board Skill  
Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นซ่ึงยังขาด        
อยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2.  วิธีการสรรหา - พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

   เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควร 
ได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทั
ก�าหนด

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2562 ทางบรษิทัได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้พ้นก�าหนดระยะเวลา
การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
บริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็น
สมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด

   ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

   ให้เลขานุการบริษัท น�ารายชื่อผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม        
ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และท�าเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) 
ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย มาประกอบ
การพิจารณา

3.  การคดัเลอืก - คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา จะท�าการ
ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
คัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

4.  การแต่งต้ัง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะ          
เสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�าชื่อเสนอต่อ         
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกต้ังเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งต้ัง
กรรมการทีถ่งึคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ส�าหรับกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรกด็ ีการเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑ์
และวธิกีาร ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

 1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่
ในต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง และกรรมการ
ที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อได้

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้

   2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ

   2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
ข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
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เป็นกรรมการกไ็ด้ ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใดมากน้อย              
เพียงใดไม่ได้

   2.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น       
ผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง      
เท่ากันเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก        
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม             
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ.2535 เข ้ามาเป ็นกรรมการแทนในการประชุม               
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอื
อยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

ส�าหรับการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที ่5 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 การสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหาร 

2.4  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
   บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อ�านาจในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยใช้อ�านาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั และมตทิีป่ระชมุของผูถ้อืหุ้นของบริษทั ซึง่จะท�าการบรหิาร
งานผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/
หรือ ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และ/หรอื มอบอ�านาจ
ให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพ่ือการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทน   
ไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
การด�าเนินการบริหารน้ันจะต้องอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ          
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงจะต้องเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลโดยการมอบอ�านาจให้กรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา          

จะท�าการคดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิาร แล้วแต่กรณี ผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร  
แล้วจึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้ง          
ให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

ทัง้น้ี กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ดังกล่าว จะต้อง
ด�าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยดึหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่าง ๆ  ของบริษทั ท่ีได้มกีารวางไว้อย่างเคร่งครดั ซึง่ยดึถอื
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัเป็นหลกั โดยไม่สามารถด�าเนนิการ
ใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการด�าเนินงาน
ในกจิการบรหิารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนทีด่โีดยไม่ขดัต่อนโยบาย
ของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียง            
ในแต่ละวาระ ขัน้ตอนการขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กลไก
การก�ากบัดแูล การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัฐานะทางการเงนิและผลการ
ด�าเนินงาน การท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย      
ที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการ
ด�าเนนิการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก�ากับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best        
Practice) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน           

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ น�าข้อมูล
บริษัทไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ส่วนตน หรือกระท�าการที่อาจมีการ       
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่าง      
ร้ายแรงและก�าหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บรษิทัยงัก�าหนดให้ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหน่วยงานทีท่ราบ
ข้อมลูภายในหลกีเลีย่ง หรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับ 
ต่าง ๆ  เก่ียวกบัภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรัพย์และ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และ
บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมท้ัง บทลงโทษและตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนบัสนนุข้อมลูให้กบั
บรษิทัในเครอื บรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของ
ข้อมูล เช่น การขอหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการ
ห้ามถ่ายข้อมูลเอาสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นความลับและการจัดการข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลความลับ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ 
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ในการจัดการข้อมูลตามระดับชั้นความลับ โดยระเบียบฉบับนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย

2.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี            

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและการร่วมค้า ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ�ากัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัท ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(ล้านบาท)

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและการร่วมค้า

1.86
7.73

รวมค่าสอบบัญชี
Out-of-pocket

9.59
0.16

รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket 9.75

(2)  ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบส�าหรับกรณีเฉพาะเร่ือง และค่าบริการให้ค�าปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับงานสอบบัญชี ให้แก่
ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน  180,000 บาท




