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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดาเนินงานที่
เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนมีความเชื่อมั่นและสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการขึ้นตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ระเบียบปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบัติในการทางาน โดยจัดทาเป็นคู่มือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนความเหมาะสม
เป็นประจา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ
บริษัทฯ ให้เข้าใจและมีการติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น ( Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของที่แท้จริงของบริษัทฯ และควบคุมการดาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทาหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกาหนดหลักการกากับดูแลกิจการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติดังนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับใบหุ้น
1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกาไรของกิจการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกาไรประจาปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า
- ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ มีกาไร และ
- บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย
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1.3

ผู้ถือหุ้น มีสิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้วนเพีย งพอ ทัน เวลาในรูปแบบที่
เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง โดยเท่าเทียมกันและตรวจสอบได้
1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรับทราบกฎเกณฑ์และ
วิธีการในการเข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระก่อน
การประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการ มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.5 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบผลการดาเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ฯ ตลอดจนการร่วมตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนการเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัท หรือทางโทรสาร โดยแจ้งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการแจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1.7 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือ กกรรมการที่ต้องการได้อย่าง
แท้จริง และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.8 บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัด
ประชุมในวันทาการ ที่สถานที่ใกล้เคียงสานักงานบริษัทฯ มีการคมนาคมสะดวก ง่ายต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
รวมถึงอานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
1.9 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียก
ประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
1.10 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ กรรมการตรวจสอบ และ
อนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุน้ (Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ของบริษัทฯ อย่างเท่าเทีย มกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิ ทธิต่างๆ เท่าเทียมกันเช่น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ
ครบถ้วนและทันเวลา และได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัท ฯ พยายามสร้าง
เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้น ที่เป็น
ผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเช่น
2.1 การกาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1เสียง และ
ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
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2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

สาหรั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ มอบฉั น ทะรู ป แบบที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ก าหนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมิได้กาหนดกฎเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด และได้จัดส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันโดยสามารถมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ ได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิ ญประชุม และระบุ
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่ม การประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาหรับวาระที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็น
ต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือ
หุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทาให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้ สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนามา
คานวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
และในวาระเลือกตั้งกรรมการจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล ภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ที่
ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการ
เงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ
ข้อมูลภายในที่ เป็นสาระสาคัญ ที่มี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ท าการซื้อขายหลักทรั พย์ของ
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ
ของบุคลากรทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และถือเป็น
หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทางการเงิ น และ/หรื อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์
หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่
พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของคนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้า
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ร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สาหรับกรณีดังกล่าว ต้อง
ยึดถือหลักการไม่ให้มีการกาหนดเงื่อนไข หรือข้อกาหนดพิเศษจากปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่ ง ได้ มี การพิ จ ารณาความเหมาะสมอย่ า งรอบคอบ และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด และ/หรื อ
หลั กเกณฑ์ ข องตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสานั กงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ กรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนน ซึ่งฐานในการคานวณคะแนน
เสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุม
และคะแนนเสียง และมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
2.8 กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส
2.9 กรรมการอิสระ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ า 1ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเหมาะสม
2.10 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.thaifilmind.com
2.11 เผยแพร่หนังสือนัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaifilmind.com ล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อน
การประชุม
3. กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยคานึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ตั้ง แต่ ผู้ถือหุ้ น พนั กงาน ลูกค้า คู่ ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ รวมทั้ งความรับ ผิดชอบต่อชุ มชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีกระบวนการให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเจริญ ความมั่นคงทางการเงินของกิจการ โดยกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคานึงถึงการ
เจริญ เติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ภำครัฐ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล ให้การสนับสนุนต่อภาครัฐในด้านข้อมูล การแสดงความคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของภาครัฐให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
3.3 ลูกค้ำบริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยเน้น
นโยบายธุรกิจที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา (On Time Delivery) ราคายุติธรรม
(Competitive Price) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ (Committed to Quality System Development) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (The Environmental Management System) ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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3.4

ตลอดจนสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Hygiene and Safety of Consumers) จึงได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
3.3.1 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
3.3.2 จาหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงเวลา และราคายุติธรรม
3.3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
3.3.4 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนาสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่
เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนาข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
3.3.5 จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.6 รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาข้อมูลไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
3.3.7 ผู้บริหารต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
3.3.8 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับ
บริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป
คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้กำรค้ำ
3.4.1. คู่ค้ำ บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจสาคัญประการหนึ่ง
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และอานวยประโยชน์อันชอบ
ธรรมร่วมกัน และยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.4.1.1 สร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3.4.1.2 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทาง
การค้า
3.4.1.3 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ที่เป็นระบบและตรวจสอบได้
- มี ป ระวั ติ ท างการเงิ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และมี ศั กยภาพที่ จ ะเติ บ โตไปพร้ อ มกับ บริ ษั ท ฯ ได้ ใ น
ระยะยาว
- ผลิตหรือจาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
- ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
3.4.1.4 จัดทาสัญญาที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบคู่ค้า
3.4.1.5 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
3.4.1.6 ชาระเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชาระเงินที่ตกลงกัน ในกรณีที่มีการชาระเงิน
ล่าช้าจะต้องทาการแจ้งสาเหตุให้คู่ค้าเข้าใจตรงกัน
3.4.1.7 ไม่กระทาการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด
3.4.2. คู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติ
ดังนี้
3.4.2.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
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3.4.2.2

3.5

3.6

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ และสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม
3.4.2.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้ายหรือเป็นเท็จ
3.4.2.4 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
3.4.3. เจ้ำหนี้กำรค้ำ บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการชาระหนี้ เงิน
กู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
แห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ และความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกันในระยะยาว
พนักงำน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยความสาเร็จของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันโดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.5.1. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุ กคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่า
เทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทางาน
ของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานผู้นั้นจะมีตาแหน่ง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพ
ทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิการศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง
กันแต่อย่างใด
3.5.2. ไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มี
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.5.3. มีการสนับสนุนพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการทางานให้เป็นระดับมืออาชีพ
3.5.4. ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทางานและมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
3.5.5. มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การ
จัดการดูแลตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
3.5.6. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและ
ส่วนรวม จึงมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ว่า “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” (Save Earth, Save Environment) เพื่อธารง
รักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยปัจจุบันได้รับ ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังนี้
3.6.1. มี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม ในการให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ธ ารงไว้ ซึ่ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่าง
สม่าเสมอ พัฒนาสังคมและการศึกษาโดยส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า
3.6.2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน อย่างชาญฉลาด
โดยสร้างความเข้าใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
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3.6.3. บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย
รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.6.4. ส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
กำรรับแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอดส่องดู แลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายงานและร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริต
คอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่
ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท ผ่านช่อง
ทางการสื่ อ สารที่ ก าหนด เพื่ อ สั่ ง การให้ มี การตรวจสอบข้ อ มู ล ตามกระบวนการที่ บ ริ ษั ท ฯ กาหนดไว้ แ ละรายงานต่ อ
คณะกรรมการ ตลอดจนนาข้อแนะนาอันเป็นประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcommittee@thaifilmind.com หรือ
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ secretary@thaifilmind.com
2.

แจ้งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่
2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 เลขานุการบริษัท

ที่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริ ษัท ฯ ได้ เปิ ด ช่อ งทางการแจ้ งเบาะแสไว้ ใ นเว็ บไซต์ และรายงานประจ าปี ข องบริ ษัท ฯ พร้ อ มทั้ งได้กาหนด
กระบวนการแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ การพิจารณาบทลงโทษ ไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะ
ได้รับการพิจารณาและดาเนิน การตามความเหมาะสม มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน การดาเนินการที่
เกี่ยวข้องคานึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ไ ด้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรี ยนโดยเลขานุการบริษัท จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคา
ร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อ
ให้คณะ กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลการ
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ร้องเรียนและความเห็นต่างๆไว้เป็นความลับ และกาหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูล
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การดาเนินธุรกิจ ดังนี้
4.1 เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา
บัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อ มูล อื่น ตามหลักการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดีข องตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไ ม่กระทบต่ อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้รับข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียมกัน
4.2 รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ หรือรายงานประจาปี
4.3 คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทารายงานตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดารงตาแหน่ง และส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
เป็นประจาทุกสิ้นไตรมาสต่อเลขานุก ารบริษัท ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
และรายงานทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างไตรมาสและให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เก็บรายงาน
ดังกล่าว และจัดส่งสาเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4.4 กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ดารงตาแหน่งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน นอกจากนี้
กรรมการจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส
4.5 การทารายการระหว่างกั นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะพิจ ารณาถึงความจาเป็นและ
ความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ฯ เป็นหลัก โดยกระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm’s Length)
4.6 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจาปี
4.7 เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุม
และจานวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
4.8 เปิดเผยโครงสร้างการดาเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4.9 เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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4.10 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
4.11 จัดทาบัญชีงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจาปี และรายงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.12 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้ง ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดาเนิน งานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กาหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลาย
ลักษณ์ อั กษร มี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในที่ เ ป็ น อิ สระ รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้ าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
4.13 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเลขานุการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท
e-mail
หนังสือถึง

secretary@thaifilmind.com หรือ board@thaifilmind.com
เลขานุการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (The Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
วางแผนการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมของ
องค์กร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้
เป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ ขณะที่ ฝ่ า ยบริ ห ารท าหน้ า ที่ ใ นบริ ห ารงานในด้ า นต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก าหนด
คณะกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติเรื่องต่า งๆตามขอบเขตหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะพึงกระทาภายในสถานการณ์เดียวกัน ประเมินความเสี่ยงในทุกปัจจัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ผลประโยขน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และบริ ษั ท ฯ เป็ น ส าคั ญ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในจานวนที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ และรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

Page 10

5.2

หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร มี กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
กรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดาเนินกิจการอยู่
5.1.2 คณะกรรมการบริษัทไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
5.1.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่านโดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มาจาก
ภายนอก ที่ไม่ทาหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มี
อานาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกาหนดวาระดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่บริษัทฯจะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
5.1.4 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกาหนด และกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน
5.1.5 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
ก็ได้
5.1.6 บริษัทฯ กาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และจะ
สนับสนุนในการให้กรรมการอิสระที่มีความเหมาะสม ได้รับการเสนอชื่อในการคัด เลือกเป็นประธาน
กรรมการ
5.1.7 คณะอนุกรรมการหนดค่ าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่ านและกรรมการที่เป็ น
ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน
5.1.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบดูผลงานแต่ละ
ฝ่าย เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
5.1.9 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัทและวำระกำรดำรงตำแหน่ง
5.2.1 พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.2.2 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ถืออยู่
5.2.3 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5.2.4 บุคคลซึ่ง ได้รั บคะแนนเสี ยงสู งสุด ตามลาดับลงมา เป็นผู้ ได้รั บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
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5.3

5.2.5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กาหนดจานวนปีของวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้งให้
กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งนั้นให้
พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
5.2.6 ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรรมการในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษัท ทราบพร้อม
เหตุผล และให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปยังบริษัทฯ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
5.3.1 กรรมการบริ ษั ท ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบี ย บของคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การกากับ
ดู แ ลกิจ การที่ ดี ข องบริ ษั ท และกฎเกณฑ์ อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ไม่ มี ลั กษณะต้ อ งห้ ามตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
5.3.2 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนินธุรกิจ สนับสนุน
และส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความ
ซื่อสัตย์ ( Duty of Care and Duty of Loyalty) มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
5.3.3 กรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความชานาญในหลากหลายสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรืออื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง
2 ปี ที่ผ่านมา
5.3.4 กรรมการบริษัท สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่ าว
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของสานัก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3.5 กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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5.3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท
หมายเหตุ: นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ (Board Diversify) คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติ
ที่ต้องการให้มีความหลากหลายสาหรับผู้ที่มาทาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็นและยังขาดอยู่
ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน
5.4

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
5.4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
5.4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
5.4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี
5.4.5 ไม่เป็ นหรือ เคยเป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ฯ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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5.4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ้ น ส่ วนที่ มี นั ย ในห้ างหุ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน ลู กจ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
5.4.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
โดยกาหนดวาระดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่บริษัทฯ จะเห็นว่ากรรมการ
อิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ในสภาวะการณ์
ปัจจุบัน
5.5

5.6

ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท
5.5.1 กากับ ติดตามและดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
5.5.2 ดูแลให้กรรมการทุ กคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
5.5.3 ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง กรรมการ ผู้ถือหุ้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.4 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญ
อย่างรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างอิสระ
5.5.5 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือ นัด
ประชุม รวมทั้ งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา และกาหนด
วาระการประชุมกรรมการโดยปรึกษาร่วมกับกรรมการผู้จัดการและดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุม
5.5.6 เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบ
วาระที่กาหนดไว้
5.5.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดขอบของคณะกรรมกำรบริษัท
5.6.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และ
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานโครงการลงทุนและงบประมาณ รวมทั้งกากับ
และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและทบทวนเป็นประจาทุกปี
5.6.2 จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ฯใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ติดตามและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง
5.6.3 พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
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5.7

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทา
การทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คาปรึกษา ข้อแนะนา พิจารณา
บทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา ให้กับกรรมการผู้จัดการ และทบทวนนโยบายอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5.6.4 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นสาคั ญ กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการและการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
5.6.5 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และนโยบาย ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของ
ระบบอย่างน้อยปีละครั้ง
5.6.6 กาหนดนโยบายและกากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกๆด้านทั้งองค์กร มี
การทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
5.6.7 ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5.6.8 จัด ให้ มีเ ลขานุ การบริษั ท เพื่ อท าหน้าที่ ต ามกฎหมาย และตามที่ ได้ รับ มอบหมาย โดยคุ ณสมบั ติข อง
เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมการผู้จั ดการมี อานาจหน้าที่ เกี่ย วกับการบริ หารบริษั ท ฯ ตามที่ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
นโยบายไว้และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อานาจหน้าที่ ของ
กรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
5.7.1 ดาเนินการ และบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
5.7.2 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
5.7.3 ดาเนินการให้มีการจัดทานโยบายทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกๆ 3 เดือน
5.7.4 ด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
5.7.5 กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ หรือข้อกาหนดและงกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.8

5.9

ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
5.8.1 จัดทา และจัดเก็บรักษาเอกสารสาคัญดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5.8.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5.8.3 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5.8.4 ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกากับดูแลในการ
ดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
สม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
5.8.5 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ
5.8.6 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.8.7 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.8.8 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5.8.9 สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้
มีส่วนได้เสีย
5.8.10 ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
5.9.1 ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
5.9.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.9.3 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่
มีความเป็นอิสระ โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของ
สานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5.9.4 พิจารณานโยบายกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกาหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.9.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่ อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
5.9.6 จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.9.7 สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ระบบการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท ฯ โดยมุ่ ง เน้ น ในความเสี่ ย งที่ สาคั ญ ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
สาคั ญ และเชื่ อ มโยงกั บ การควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม
5.9.8 พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มคี วามเหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษทั ฯ วัฒนธรรมองค์กร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
5.9.9 สอบทานความถูกต้องของเอกสารและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
5.9.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
5.10 ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
5.10.1 กาหนดนโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเบี้ยเลี้ยงกรรมการของบริษัทฯ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน โปร่งใส
5.10.2 มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเงิ น โบนั ส กรรมการ และเบี้ ย เลี้ ย งอื่ น ใดของกรรมการที่ น อกเหนื อ จากเบี้ ย เลี้ ย ง
ประจาเดือนของคณะกรรมการบริษัทโดยไม่เกิน 1 % ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม
คงเหลืออยู่ แต่ไม่ต่ากว่าเบี้ยเลี้ยงประจาเดือนที่จ่ายให้สาหรับกรรมการ และให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเห็นชอบก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.10.3 เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะอนุ กรรมการกาหนดค่ าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ
5.11 ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5.11.1 พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมของบริษัท ฯ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit
Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิเช่น
ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
5.11.2 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดาเนินการ
5.11.3 พิจารณาและทบทวนกาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดาเนินการกรณีที่ไม่
เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กาหนด (Corrective Measures)
5.11.4 ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสาหรับธุรกรรมที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

Page 17

5.12 ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5.12.1 จัดทากรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ
5.12.2 อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ
5.12.3 กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.12.4 กากับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทานโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหาร ความเสี่ยง
5.12.5 รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
5.12.6 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข
5.12.7 ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
5.13 กำรสรรหำกรรมกำร
บริษัทฯ ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ง ตั้งเป็นกรรมการเพื่อนาเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองโดยใช้วิธีการ
แต่งตั้งกรรมการแต่ละราย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ โดยพิจารณาถึง เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชานาญและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ บริษัทฯ ในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละท่านมีความอิสระใน
การกาหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของ บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
5.14 กำรเลือกตั้งกรรมกำรและกรรมกำรอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ถืออยู่
5.14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5.14.3 บุคคลซึ่ง ได้รั บคะแนนเสี ยงสู งสุด ตามลาดับลงมา เป็นผู้ ได้รั บการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
5.15 กำรพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร
กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการในกรณีต่อไปนี้
5.15.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ส่วน กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่งก่อน
5.15.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5.15.3 กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
5.15.4 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 5.12.1 และ 5.12.2 กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัท
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- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 5.12.1
- ศาลสั่งให้ออก
“ข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัทคือ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ และต้อง
- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจาคุก โดยได้รับคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดย
ทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ
หน้าที่”
5.16 ระเบียบกำรประชุม
การประชุมกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจากัด และกฏระเบียบของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และถือ เป็นหน้าที่สาคัญในฐานะกรรมการบริษัท ฯ ที่ต้ องเข้ าร่วมประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.16.1 กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการทราบ ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารประชุ ม วาระพิ เ ศษเพิ่ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ เร่ ง ด่ ว น
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และต้องรายงานผลการประชุม
ให้กรรมการผู้จัดการทราบ
5.16.2 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี กรรมการมาเข้ าร่ วมประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม
5.16.3 ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้า
รองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชุม
5.16.4 ประธานกรรมการเป็นผู้กาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม ดูแลจัดสรรเวลาแต่
ละวาระให้เพียงพอสาหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สาคัญ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
5.16.5 องค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด เว้นแต่วาระใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง กรรมการที่เกี่ยวโยง จะไม่ออกเสียงลงมติ มติ
ดังกล่าวใช้เสียงข้างมาก
5.16.6 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาด
5.16.7 เลขานุการบริษัทควรจัดทาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนาส่งให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท และผู้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม เป็ น การล่ วงหน้ าในระยะเวลาอย่ างน้อ ย 7 วั น ก่อ นวัน ประชุ ม เพื่ อ ให้
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการทุกท่านมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
5.16.8 เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารการประชุม สนับสนุน
ติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ ในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ สานักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิง
5.16.9 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทั้งหมดที่
ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
5.16.10 บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุ ปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
และนาเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมทุกครั้ง
5.17 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
บริษัท ฯ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชั ดเจนและโปร่ งใส มีคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจาปี
บริษัทฯ ยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ (Directors and Officers
Liability Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษั ทฯ ต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายทาง
การเงินอันเนื่องจาก “การละเมิดหรือการกระทาผิด ” ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริ ษัท ฯ ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย
5.18 กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
ประธานกรรมการไม่เป็นบุ คคลเดียวกัน กับกรรมการผู้จัดการ มีการแบ่ง แยกหน้ าที่อย่ างชัดเจนโดย
ประธานกรรมการ มีหน้าที่ กาหนดนโยบายของบริษัทฯ การกากับดูแล และตรวจสอบการทางานของกรรมการ
ผู้จัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด โดยกรรมการผู้จัดการจะรายงานตรงกับประธาน
กรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนด
5.19 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการ
เพื่อให้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบั ติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ไม่เกิน 5 แห่ง กรณีที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะดารงตาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่กาหนด ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ก่อนเข้ารับการดารง
ตาแหน่งกรรมการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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5.20 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร
1 .กรรมการผู้จัดการ สามารถดารงตาแหน่งใน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
2. การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของ
กลุ่มบริษัทฯ ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลาดับ ก่อนเข้ารับการดารง
ตาแหน่งนั้น
3.การดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้อง
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดารงตาแหน่ง
5.21 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ เข้า
ร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วม
สัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) หรือจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็น
ผู้นาที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบับในการขับเคลื่อนองค์กรสู่
การกากับดูแลกิจการที่ดี
5.22 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
คณะกรรมการบริษั ทกาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้ งใหม่ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ฯ ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร
กาหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ
แนวปฎิบัติในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน การ
บริหารความเสี่ยง และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัท ฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
5.23 แผนกำรสืบทอดงำน
บริษัทฯ มี นโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมี
เป้าหมายเพื่อพลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้
จัดทาโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะ
บุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นและ
ความสาคัญของการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และตาแหน่งที่พิจารณาว่าเป็น Critical Position โดย
พิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกีษยณ ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นที่
ต้องการของตลาด จึงกาหนดให้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน สาหรับตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ รอง
กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ และผู้อานวยการฝ่าย เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นา ความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติตามที่กาหนดในการ
ดารงตาแหน่งงานหลัก โดยระบุตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้
มีระบบพัฒนาบุคลากรในลาดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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เชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดาเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
รวมถึงให้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
5.24 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้
เกิด ประโยชน์ สูงสุ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ และผู้ มี ส่วนได้ เ สีย ทุ กฝ่ าย และเพื่ อ ให้ การปฎิ บั ติห น้ าที่ ข องคณะกรรมการ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแบบประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และแบบประเมิน
การปฏิบัติงานของ CEO ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในการนาผลประเมิ นไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฎิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยแบบประเมินที่ใช้บริษัทฯ อ้างอิงมาจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
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