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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ (ฉบับทบทวน ปี 2561) 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

 
 
วสัิยทัศน์ 
 

 มุ่งมั่นท่ีจะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินชัน้นํา ท่ีมีเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า ด้วยผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีหลากหลายและครบถ้วน  
 
พันธกจิ   
 

 สร้างคณุคา่สงูสดุภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสีย ซึง่ได้แก่  
 ผู้ ถือหุ้น  :   สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 พนกังาน  :  พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตให้แก่บคุลากร 
 คูแ่ข่ง : ดําเนินการแข่งขนัทางธุรกิจให้เป็นไปตามกรอบกติกาและตามกฎหมาย 
 ลกูค้า  :     สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 
 เจ้าหนี ้  :   ปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 

องค์กรกํากบัดแูลและหน่วยงานรัฐ :  ปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีกําหนดโดยองค์กรท่ีกํากบั
ดแูลอยา่งเคร่งครัด โดยตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุกรณี 

 สงัคม  :     ร่วมช่วยเหลือสงัคมและรักษาสิง่แวดล้อม 
 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น   

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมและ 
เป็นธรรม ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ 
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือ โอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม
ในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรและเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการ
ได้รับข้อมลูสารสนเทศของบริษัทอยา่งเพียงพอและทนัเวลา สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ  สิทธิในการเสนอรายช่ือ
บุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น  สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น   

 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
สง่เสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
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1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1 บริษัทจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนับแต่วนัปิดบญัชีงบดุล

ประจําปี บริษัทจะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจะจดัประชมุ ซึ่งมีความเหมาะสมเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ ทัง้นี ้บริษัทสามารถเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเหน็ความจําเป็นหรือสมควร  

1.2 บริษัทจะดําเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้ 
ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดท่ีเพียง
พอท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองมีการระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือ
พิจารณา โดยมีวตัถปุระสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง
ดงักลา่วด้วย  

1.3 บริษัทจะประกาศการนดัประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่ง ติดต่อกนั
ไม่น้อยกว่า 3 วนั และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยแจ้งข้อมลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการ
ประชมุไว้โดยชดัแจ้ง 

1.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีบริษัทได้จดัสง่ไป พร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชมุและคําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ 

1.5 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามาท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 

2. การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้กรรมการบริษัททัง้คณะ โดยเฉพาะ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
นอกจากนี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง และผู้แทนจากผู้สอบบญัชีจะเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับฟังความ
คิดเหน็ และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

2.2 ฝ่ ายจดัการและนายทะเบียนหุ้นของบริษัท จะจดัเตรียมการประชุมผู้ ถือหุ้น จดัส่งจดหมายนดัประชุม 
จดัเตรียมสถานท่ี ให้ข่าวสารการประชมุ และให้ความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3 ประธานท่ีประชมุจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุสถาบนัสามารถซกัถาม
หรือแสดงความคิดเหน็ตอ่ท่ีประชมุในประเดน็ตา่ง ๆ ตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้อยา่งเทา่เทียมกนั  

2.4 บริษัทจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชมุ และระหว่างการประชมุจะเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ในการแสดงความคิดเห็น และซกัถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึง่การ
ออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุ
เป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหาก  

 

3. การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1 ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการบนัทึกการชีแ้จง ขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการดําเนินการประชุม และให้มีการบนัทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนน 
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ในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการ 
ท่ีลาประชมุ 

3.2 ภายหลังการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ โดยแสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุน
สมัพนัธ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 
 
หมวดที่ 2   การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นสญัชาติ
ไทยหรือสญัชาติต่างด้าว ให้ได้รับการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิด
สทิธิมนษุยชน และมีนโยบายถือปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผล การรับทราบข้อมลูข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบาย
การบริหารงานอยา่งสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทได้ดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้
 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1 บริษัทจดัให้มีการแจ้งกําหนดการประชมุ พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวนัทําการถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุติัให้จดัการประชมุ  
1.2 บริษัทจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุฉบบัสมบรูณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
1.3 บริษัทจะแจ้งข้อมลูสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินการประชุม ได้แก่ การแนะนํากรรมการ 

ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ แจ้งจํานวน/สดัสว่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 

1.4 การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตามลําดบัวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียด 
ในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้  

1.5 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชมุ  

 

2. การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 3 เดือนก่อน 

วนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรเพ่ิมวาระท่ีผู้ ถือหุ้น 
สว่นน้อยเสนอหรือไม ่

2.2 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้  
โดยเสนอช่ือพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  
ผา่นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ลว่งหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
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3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
3.1 บริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูล เพ่ือป้องกนักรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกําหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูล
ภายในซึ่งยงัมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วนั 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดมาตรการเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู ได้รับทราบและปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัหลกัการในการเข้าทําธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกบักรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องของบริษัท หรือบริษัทย่อย สําหรับธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึ่งมี
เง่ือนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเง่ือนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการท่ีทํากับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอ่ืนๆ  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมลู

รายการการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้บริษัททราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการติดตามดูแลการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการและผู้ บริหารว่าเป็นไปตามหลักการท่ีต้องทําด้วยความระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต (Fiduciary 
duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้  

4.2 กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทอย่างมีนยัสําคญั จะไม่มีส่วนร่วมในการ
ประชมุพิจารณาในวาระดงักลา่ว 

 
หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนกัดี
วา่การสนบัสนนุและข้อคิดเหน็จากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท 
ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มี
สว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี ตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล นอกจากนี ้ยงัสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทตามนโยบายและแนวปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

 

ผู้ ถือหุ้น :    บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ 
ผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาว รวมทัง้การดําเนินการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ 

 

พนกังาน :  บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงของบริษัท โดยการ
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน เพ่ือให้ค่าตอบแทนของพนักงานสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แก่บริษัท อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดี มีการทํางาน
เป็นทีม และบริษัทได้จดัให้มีสถานท่ีปลอดภยั และถกูสขุอนามยัในการทํางาน  

 

คูแ่ข่ง :      บริษัทปฏิบติัต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึง
ปฏิบติัในการแข่งขนั  

 

ลกูค้า :      บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองและให้บริการท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่น
ให้กบัลกูค้า บริษัทมีนโยบายในการดแูลลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยรักษา
ความลบัของลกูค้า และจดัให้มีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลกูค้า 

 

เจ้าหนี ้: บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี ้
ทกุกลุม่อยา่งเสมอภาค ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ตาม
สญัญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด ในการชําระคืนหนี ้ เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ การ
บริหารเงินทนุ และมีความรับผิดชอบในเง่ือนไขการคํา้ประกนัและหลกัประกนัต่าง ๆ หากเกิดกรณี
ผิดนดัชําระหนีห้รือกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขแหง่สญัญาท่ีตกลงกนัไว้ได้  

 

องค์กรกํากบัดแูลและหน่วยงานของรัฐ :  
  บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีกําหนดโดยองค์กรท่ี

กํากับดูแล  และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง  เ ช่น  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. เป็นต้น  

 

สงัคม : บริษัทคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยส่งเสริมให้มีพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเร่ืองสิ่งแวดล้อมและให้การ
สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพฒันาสงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์
และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

        ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และจะเปิดเผยถึงการปฏิบติั
ไว้ให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัเพ่ือให้สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอยา่งดี รวมถงึเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 

  1.  การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาและลขิสทิธ์ิ 
 บริษัทมีนโยบาย มาตรการ และการติดตามการดําเนินการในการปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือลขิสทิธ์ิทกุกรณี  
 

2.  การตดิตามดูแลให้มีการปฏบัิต ิ
  สําหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ท่ีจะต้องรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท อีกทัง้ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ 
และถือเป็นเร่ืองสําคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบติัตามนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  
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บริษัทจะไม่ดําเนินการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดักบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หากผู้บริหาร หรือพนกังาน
กระทําผิดตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําท่ีเช่ือได้ว่าทําผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีรัฐดําเนินการตอ่ไป 

 

3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้าและประชาชนทั่วไป สามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้โดยตรง (Whistle Blowing) โดยผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้
 

จดหมาย : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  
   319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  ถนนพญาไท  
   แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

   เวบ็ไซต์ : http://www.aira.co.th 
  โทรศพัท์    :     0-2684-8981 
  โทรสาร      :     0-2684-8980 
  E-mail :     board@aira.co.th    
 

          สําหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง
อีเมล์ภายในของบริษัท อีกช่องทางหนึ่ง  นอกจากนี ้ พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมในท่ี
ทํางานท่ีไม่ถูกต้อง หรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือมีผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน หรือเข้าข่ายการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ หรือละเมิดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ 
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาดงักลา่ว  
 

4.  มาตรการการแจ้งเบาะแส 
  เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม ตามนโยบายการกํากบั
ดูแลกิจการ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้ มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม
จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั การทจุริตคอร์รัปชัน่ การละเมิดสิทธิ 
หรือการกระทําท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสเป็นหนงัสือหรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-mail) ถงึเลขานกุารบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการได้โดยตรง 
 

ท่ีอยู ่ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
    319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  ถนนพญาไท  
    แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  :    0-2684-8981 
โทรสาร   :     0-2684-8980 
E-mail :  board@aira.co.th 
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 เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบตามกระบวนการและบันทึกการสอบสวนไว้เป็น 
ลายลกัษณ์อักษร  โดยหน่วยงานฝ่ายกฎหมาย หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  
จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดําเนินการทางกฎหมายต่อไป ทัง้นีเ้ม่ือกระบวนการพิจารณาสิน้สุดลง 
บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบโดยทนัที 

 

5.  มาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ
รายละเอียดอ่ืนใดของผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็น
ความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส  

 
หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ข้อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทตระหนกัดีว่า 
ในปัจจบุนัการเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลู 
ได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมลู ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกบับริษัท ไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี ้ 

 

1.   การเปิดเผยข้อมูล 
1.1 คณะกรรมการได้แต่งตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพ่ือทําหน้าท่ีในการ

ติดตอ่ส่ือสารกบับคุคลภายนอก ได้แก่ ผู้ลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
ข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นข้อมลูท่ีได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว ทัง้นีข้้อมลูการติดตอ่ส่ือสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก่ 

 

ท่ีอยู ่ :   สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์  สํานกัเลขานกุารบริษัท  
     บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  
    ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  E-mail :     ir@aira.co.th    
   เวบ็ไซต์  :  https://www.aira.co.th/about_aira01.aspx 

  โทรศพัท์  :      0-2684-8981 
  โทรสาร   :      0-2684-8980 

 

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเส่ียง 
ท่ีได้รับความเหน็ชอบผา่นทางรายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

1.3 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน 
ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ทัง้นี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

1.4 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึง
จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา ไว้ในรายงานประจําปี  

1.5 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้
รูปแบบของคา่ตอบแทน เพ่ือสะท้อนถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

2.  ข้อมูลขัน้ตํ่าที่เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
2.1 บริษัทได้จดัทําข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีพงึเปิดเผยทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท พร้อมทัง้นําเสนอข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั 
2.2 ข้อมลูของบริษัทท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท ได้แก่ 

- วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
- รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถงึโครงสร้างองค์กร 
- โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกลุม่บริษัท 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและ 
ของปีก่อนหน้า 

- แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้  
- ข้อมลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือส่ือตา่งๆ 
- กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสียง 

- การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู 
- หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
- รายละเอียดเก่ียวกบัสทิธิและหน้าท่ีของผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
- ข้อบงัคบับริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
- นโยบายด้านบริหารความเส่ียง 
- กฎบตัร รายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ คณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึเร่ืองท่ีต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถงึจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน บุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ
เลขานกุารบริษัท 
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หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1  บริษัทกําหนดองค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย โดยกรรมการ

บริษัทจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้ นํา มีคุณสมบัติในด้านทักษะและประสบการณ์ในด้านท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านบญัชีการเงิน ด้านการบริหารความเส่ียง ด้านการลงทนุ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร รวมถึงความสามารถเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยไม่มีข้อจํากดัเร่ืองเพศและ
อาย ุโดยกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัใน
การกํากับดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระจากฝ่าย
จดัการ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการอยา่งชดัเจน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  อย่างมากไม่เกิน 12 คน ซึง่มีสดัสว่น 
และจํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทัง้หมดต้องมี 
ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน ดงัรายละเอียดปรากฎ 
ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททกุคนล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วนตามนิยามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และท่ีบริษัทกําหนด ดงัมีรายละเอียดปรากฎในคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  ซึ่งกรรมการอิสระของ
บริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ 
และเพียงพอท่ีจะสามารถสร้างกลไกเพ่ือถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 
มีอํานาจเหนือการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทกุคนสามารถแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระ 

1.4 ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับ 
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตกลงกนัเอง หากตกลงไมไ่ด้ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนาน
ท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้   

1.5 คณะกรรมการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้ บริหาร  
โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 
ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  

1.6 บริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีป้ระธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 

1.7 บริษัทกําหนดให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีให้คําแนะนํา
ด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตามหวัข้อเลขานกุารบริษัท) 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 
2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการ 
แตล่ะชดุมีสทิธิหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

2.2  ประธานคณะกรรมการไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี ้
เพ่ือให้คณะกรรมการชดุยอ่ยได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

2.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตอ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุปี 

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.1 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน และ

แนวทางในการประกอบธุรกิจ  
3.2 คณะกรรมการดแูลและกํากบัให้บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และ 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตามและดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3.3 เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยไป
ดําเนินการจดัทํานโยบายตา่ง ๆ เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

3.4 คณะกรรมการให้ความสําคญัในการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางในการกํากบั
ดแูลกิจการและกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยกําหนดให้คณะกรรมการต้องพิจารณาทบทวนนโยบายการ
กํากับดแูลกิจการและแนวทางการดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย
กํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี เพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.5 คณะกรรมการให้ความสําคญัของการจดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงกําหนด
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัและการติดตามการปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทมีการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทัง้เพ่ือเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนประพฤติปฎิบติัหน้าท่ีและภารกิจท่ีพึงได้รับ
มอบหมายด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตและเท่ียงธรรม ทัง้การปฏิบติัตอ่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้นี ้

3.6 คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ติดตาม
ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีในการสอบทานระบบ
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล 
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3.7 คณะกรรมการตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของบริษัท และได้กําหนด
แนวนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงรวมของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ี
ประเมินและควบคมุติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียง 
ในภาพรวมท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทในระยะยาว 

3.8 บริษัทให้ความสําคัญเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติ 
ในธุรกรรมนัน้ ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  

3.9 บริษัทกําหนดหลักการในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง บริษัทจะกําหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขการทํารายการ
ดงักล่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และเป็นไปตามราคาท่ียติุธรรมตามท่ีคิดกบัลกูค้าทัว่ไปและสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึน้  สําหรับรายการท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวจะให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
สํานกังานกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระและไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว รวมทัง้ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กําหนด 

3.10 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีเข้าร่วมประชุม และ
นําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี เพ่ือให้งบการเงินดงักลา่วถกูต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีรับรอง รวมถงึได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
ท่ีสําคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงิน ด้วยการดําเนินการบนพืน้ฐานของข้อเทจ็จริงอยา่งครบถ้วน และสม่ําเสมอ 

3.11 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการต้องเปิดเผยหรือรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รวมไปถึง
รายงานการซือ้ขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทุกครัง้ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 

3.12 คณะกรรมการมีนโยบายติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

3.13 คณะกรรมการติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1 คณะกรรมการกําหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม 

ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และกําหนดวาระหลกัในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน และนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรอง
แล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้  

4.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ือง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 

4.3 ประธานกรรมการซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชมุด้วย เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับทราบนโยบาย
โดยตรง เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือมติของเสียง
ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชมุและ / หรือไม่ใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั  ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4.4 บริษัทได้จดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพ่ือให้กรรมการบริษัทมีเวลา
ท่ีจะศกึษาข้อมลูในเร่ืองตา่ง ๆ อยา่งเพียงพอ 

4.5 บริษัทกําหนดจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ําในการประชมุคณะกรรมการ โดยในขณะท่ีกรรมการจะลงมติใน
ท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีมาประชมุและไมมี่สว่นได้เสียในวาระนัน้ๆ 

4.6 เลขานกุารบริษัทเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ โดยทําหน้าท่ีในการจดบนัทกึ จดัทํารายงาน
การประชุม เสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชมุครัง้ถดัไป และเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง
ความถกูต้อง รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่ง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

 

5. การสรรหาและกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
คณะกรรมการมุง่เน้นให้การสรรหาและแต่งตัง้บคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกบั

กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยนอกจากบริษัทจะมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือดํารง
ตําแหน่งกรรมการแล้ว บริษัทยงัมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาคณุสมบติัและความ
เหมาะสมของผู้สมคัรหรือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้  

ทัง้นี ้คณุสมบติัของคณะกรรมการ นอกจากคณุสมบติัท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1 แล้ว บคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัเบือ้งต้นอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

 5.1  มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั รวมทัง้
ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ ถือหุ้น ตามท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด 
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 5.2 สามารถอทุิศตนให้บริษัทได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีมีความสําคญั และในการปฏิบติั
หน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีจําเป็นหรือ 
มีเหตสุดุวิสยั 

 5.3 เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

 

6. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น เพ่ือให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
เพ่ือให้หารือได้อยา่งอิสระ โดยมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
 

7. การประชุมกรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง  เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่างๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
 

8. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายสรรหา

ผู้ทรงคณุวฒิุเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู ในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน
กรรมการจะอยู่ในรูปของเบีย้ประชมุและค่าบําเหน็จกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ทกุรูปแบบให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปี 

 

9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคนก่อนการทําหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือให้กรรมการ
ใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ   
 

10. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
       คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะได้จดัทําการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจํา 
ทกุปี ทัง้นี ้เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท และ
การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลการประเมิน
นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะนําไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
ของคณะกรรมการต่อไป  และบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กร เป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุ 
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11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
11.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ

ผู้ เก่ียวข้องกับการกํากับดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร  
เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง 

11.2 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่

11.3 คณะกรรมการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจดัทําแผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธุรกิจ ในกรณี 
ท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
 

12. การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร 
           คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น 
ผู้ นําเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมลูความคิดเหน็จากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจ
มมุมองของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
ในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหาร
ระดบัสูงของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการ
สอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ทัง้นีค้ณะกรรมการได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 
 
เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือไมก็่ได้ 
2. รับผิดชอบดแูลการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั

ของบริษัท และข้อพงึปฏิบติัตา่ง ๆ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
4. ให้คําแนะนําและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง 
5. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนํา 

ของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบติั 
6. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่ง ๆ  
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7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 
ตอ่สาธารณชน ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการฉบบันี ้ ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561  
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