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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 

บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาและคงไวซ่ึ้งมาตรฐานระดบัสูงของการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีภายในองคก์ร เพื่อให้การคุม้ครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ ไดก้ าหนด
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามรูปแบบหลกัการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดใ้ห้การสนับสนุนมาปฏิบติั
และปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวและสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจท่ีย ัง่ยืน นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ ครอบคลุมหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 
1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัและเคารพในสิทธิของผูถ้ือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีอาจฝ่าฝืนหรือจ ากดัสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของ
กิจการ การไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งการเขา้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด เช่น การเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาตดัสินใจเกี่ยวกบั
ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั การเพิ่มทุนหรือ
ลดทุน หรือการอนุมติัรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดน้ าเสนอหรือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 

1.1  ผูถ้ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยูบ่นพ้ืนฐานเดียวกนัในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับ
เงินปันผลตามท่ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศ โดยจ านวนเงินปันผลดงักล่าวค านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมี
ในบริษทัฯ 

 

1.2 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการอนุมติัในประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ 
(ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้  

 นอกจากน้ี ผูถ้ือหุ ้นที่มาร่วมประชุมผูถ้ือหุ ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมไปแลว้ ยงัคงมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัมิไดล้งมติ 

 

1.3   บริษทัฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนกัลงทุน
สถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ และเปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระหรือส่ง
ค าถามเ กี่ยวกบัธุรกิจของบริษทัล่วงหน้าได  ้โดยบริษทัจดัส่งหน ังสือน ัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม ซ่ึงรวมถึงหนังสือมอบฉันทะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้การจดัท าเอกสารเป็นภาษาองักฤษให้กบัผูถ้ือหุ้นชาวต่างชาติ การเลือก
จดัการประชุมในสถานท่ีท่ีสะดวกต่อผูถื้อหุ้นในการเดินทางมาประชุม เป็นตน้ นอกจากน้ี เพื่ออ านวย
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ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบนั บริษทัฯ จดัให้มีจุดรับลงทะเบียนของผูถ้ือหุ้นประเภทสถาบนัแยก
ต่างหากจากผูถื้อหุ้นทัว่ไป  

 

1.4 บริษทัฯ เชิญผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ 
โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
(www.lagunaresorts.com).    

 

1.5  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่ง
เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ือหุ้นซ่ึงบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยไดร้ะบุวาระการประชุม พร้อม
ทั้งขอ้เท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงขอ้มูลเอกสาร
ประกอบวาระต่างๆ อาทิ ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ประวติั
ผูส้อบบัญชี ขอ้บังคบัของบริษทัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุ้น แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
รวมทั้งหนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม เป็นตน้ ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 หรือ 14 วนัข้ึนอยูก่บัวาระตามระเบียบท่ีก าหนด เพื่อให้ผูถื้อหุน้มี
ความพร้อมในการเตรียมตวัส าหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดล้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์หนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ในหนา้หนงัสือพิมพ ์และไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
และขอ้มูลต่างๆ ในการประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมอยา่งนอ้ย 30 วนั รวมทั้งไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้มาลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้
อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงเสมอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดน้ าระบบบาร์โคด้ (barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และถูกตอ้งแม่นย  า 

 

1.6  ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ วาระการประชุมในแต่ละเร่ืองจะถูกก าหนดและแยกแยะเป็นราย
วาระอย่างชดัเจน โดยน าเสนอวตัถุประสงค ์เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระท่ีก าหนด
โดยไม่เพิ่มวาระอื่นที่มิไดก้ าหนดล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุ้นท่ีมิไดเ้ขา้ประชุม เวน้แต่จะมีการเสนอให้เพ่ิมวาระภายใตข้อ้ก าหนดตามกฎหมาย โดยผูถื้อหุ้นซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของบริษทัฯ 

 

1.7  ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เลขานุการของบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีอธิบายวิธีปฏิบติัในการออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองความโปร่งใส บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้น
รายยอ่ยเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  นอกจากนั้น บริษทัฯ ได้
แต่งตั้งทีมท่ีปรึกษากฎหมายชั้นน าในระดบัสากลเขา้มาท าการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนท่ี
ประธานในที่ประชุมจะประกาศจ านวนผูถ้ือหุ ้นและผูร้ับมอบฉันทะและจ านวนหุ้นของผูที้่มาร่วม
ประชุมให้ผูถื้อหุน้ทราบ ตลอดจนท าการตรวจสอบกระบวนการการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนท่ี
จะประกาศเป็นมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  โดยผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลพัธ์ในการ

http://www.lagunaresorts.com/
http://www.lagunaresorts.com/
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ลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมแต่ละคร้ัง และผลลพัธ์เช่นเดียวกันน้ี รวมถึงขอ้
ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้นโดยสรุป ไดถู้กบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมซ่ึงครอบคลุมสาระส าคญัต่างๆ 
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และจะน าส่งให้ผูถื้อหุ้นทั้งหมดเพ่ือสอบทานก่อนการรับรองในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

 

1.8  นโยบายของบริษทัฯ ในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการด าเนินการตามกฎหมายเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซกัถาม
กรรมการและฝ่ายจดัการในเร่ืองใดก็ตามท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลา
การประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการ
ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซักถามก่อนการลงมติท่ีประชุมของแต่ละ
วาระ นอกจากน้ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ หากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีประเด็นค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในท่ีประชุม สามารถจดัส่งค าถามล่วงหนา้มายงั
บริษทัฯ ไดท่ี้ “ir@lagunaresorts.com” หรือทางโทรสาร 

 

1.9  นอกเหนือจากผูส้อบบญัชีท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแลว้ ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใชค้วามพยายามในการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
ท าการช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญทีมท่ีปรึกษากฎหมายชั้นน าใน
ระดบัสากลเขา้มาร่วมประชุมเพื่อให้ความชดัเจนในประเด็นทางกฎหมาย  อีกทั้งจดัให้มีล่ามมืออาชีพ
ท าหนา้ท่ีในระหวา่งการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทัฯ สามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

1.10  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเสรีโดยมิไดส้ร้างอุปสรรคหรือ
กีดกนัใดๆ และยงัจดัหาช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้ายให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 
เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลส าคญัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ี
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีในการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัโดยด าเนินการทุกอย่างสอดคลอ้งตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

2.1    หุ้นของบริษทัฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัประเภทเดียว โดยผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนหุ้นท่ีตนเองถืออยู่ หรือหน่ึงหุ้นสามญัเท่ากบัหน่ึงเสียง 
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2.2  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนไดใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุน้
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
แบบตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถท่ีจะเลือกมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
เพ่ือเป็นตวัแทนร่วมลงคะแนนเสียง ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่อาจเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบริษทัฯ 
ไดร้ะบุช่ือของกรรมการอิสระไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ  พร้อมทั้งแนบประวติักรรมการอิสระท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

2.3  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหน้าที่ในการจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดบ้รรจุวาระเร่ืองรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารไวใ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้ไดรั้บทราบเป็นรายไตรมาส 

 

2.4  บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโนบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ไดพ้ึงปฏิบติั รวมถึงการห้าม
ในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  นอกจากนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดอ้นุมติันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงห้ามมิให้
ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในขณะท่ียงัครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเป็นความลบั และมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้
ขอ้มูลภายในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) 

 

2.5  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรายเดียวหรือผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัท่ีถือหุ้นของบริษทัไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้ โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้ภายใน 30 วนัก่อนวนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชี เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการเป็นผูก้ลัน่กรองก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา โดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจ้งใน
หนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น ส่วนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิเสธไม่รับ
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัฯ  จะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
ทราบ 

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้ร้องเรียน
โดยใหจ้ดัส่งตน้ฉบบัพร้อมแนบหลกัฐานต่างๆ ท่ีลงลายมือช่ือแลว้ ไปยงัเลขานุการบริษทัฯ ทางไปรษณีย์
ตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ หรือ โทรศพัท ์+66 2677 4455 
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2.6  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
เป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ไดพ้ึงปฏิบติั
ในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัฯ  

 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงานของบริษทัฯ ทุกท่านทุกระดบั
ต าแหน่งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือท าการซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในขณะท่ียงัครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเป็นความลบั และมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มูลภายในท่ี
ยงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซ่ึงหมายถึง ระยะเวลาหน่ึงเดือนก่อนและจนถึงวนั
ประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินในแต่ละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมทั้งผลการด าเนินงานทาง
การเงินประจ าปีของบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มูลภายในท่ียงั
มิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน
ทุกระดบัของบริษทัฯ ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส เพ่ือให้ปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวโดยเคร่งครัด 
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะถูกจ ากดัอยูแ่ต่เฉพาะกบั
กรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวมีโทษทางวินยัตามระเบียบการปฏิบติังาน  นอกเหนือจากนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้
การควบคุมดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์หท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในรายงานประจ าปี 

 

2.7  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย และการด าเนินการเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 
 

ก. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปี และ 56-1 เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เขา้ใจง่าย 

 

ข. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ส่วน
ไดเ้สียดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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โดยรายงานต่อเลขานุการบริษทัฯ และเลขานุการบริษทัฯ จะส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ี
ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 

 

ค. กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการใด ๆ ระหวา่งบริษทัฯ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะไม่เขา้ร่วมและงดออกเสียงในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ดงักล่าว เพ่ือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอยา่งแทจ้ริง  บริษทัฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการ
ท ารายการให้ผูถ้ือหุ้นทราบก่อนท ารายการใดๆ ในกรณีที่ธุรกรรมดงักล่าวตอ้งไดร้ับอนุมตัิจาก       
ผูถ้ือหุ้น และปฏิบติัตามขั้นตอนการท าธุรกรรมดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

ง. บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานไม่ว่าต าแหน่งใด เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัและอ่อนไหวต่อราคาดงักล่าว เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตวัหรือดว้ยเหตุผลอ่ืนใด การฝ่าฝืนนโยบายดงักล่าวจะถูกลงโทษทางวนิยั 

 

3. บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัฯ ค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียและให้ความส าคญักบัสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ทุก
กลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ ไดรั้บการปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม เสมอภาค และ
เป็นธรรม บริษทัฯ เช่ือว่าการให้ความส าคญัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ จะสามารถท าให้บริษทัฯ มีการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนได ้ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีแนวทางปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม เหมาะสม 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ สอดคลอ้งกบักฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.lagunaresorts.com)   
 

นักลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์หุ้น และหน่วยงานของรัฐ สามารถติดต่อบริษทัผ่านเลขานุการบริษทั
ไดท่ี้โทรศพัท์หมายเลข 66 (0) 2677 4455 หรือท่ี “ir@lagunaresorts.com” หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ี
อยู่ของบริษทั 
 

 

http://www.lagunaresorts.com/
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5. คณะกรรมการบริษัท 
 

5.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการในจ านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกวา่ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
เพ่ือก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินกิจการต่างๆ ของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแล
กิจการจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด และมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ อย่างน้อย 1 ท่านท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 

 

นโยบายของบริษทัฯ เก่ียวกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 14 ซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ 

 

• วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

กรรมการบริษทัฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจไดรั้บ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 

คณะกรรมการชุดยอ่ย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

 

• ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้อนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงสอกคลอ้งและเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงปัจจุบนัหลกัเกณฑด์งักล่าวก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไว้
ดงัน้ี 
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ ่
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือ
หุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถ้ือหุ ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมอิสระ ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 

 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ ืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 
หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

 



                                                                                              

หนา้ | 9  

 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูบ้ริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถ้ือหุ ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 

 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะด ังกล่าวมาแลว้ไม่น ้อยกว ่าสองปีก่อนวนัที่ได ้รับการแต่งตั้งให้เ ป็น
กรรมการอิสระ 

 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง  (1) ถึง (9) แล้ว 
กรรมการอิสระ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
 

5.2  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

• หน้าทีข่องคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีหลกัในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ 
รวมทั้งดูแลการบริหารจดัการธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิผล นอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีได้
ก าหนดไวต้ามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 
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1. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกัการส าคญั  
4 ประการ ดงัน้ี 

1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั  (Duty of Care) 

1.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 

1.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัการของกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  รวมทั้งมติ
ของคณะกรรมการบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)  

1.4 ปฏิบัติตามหลกัการเปิดเผยขอ้มูล โดยเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

 

2. ก าหนดและดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ เป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื โดยเป็น
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหก้บับริษทัฯ  ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และสงัคมโดยรวม 

3. ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และ
ทบทวนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

4. ก ากบัดูแลและอนุมติัการริเร่ิมการด าเนินงานหลกัของบริษทัฯ  งบประมาณประจ าปี การลงทุนท่ี
ส าคญั และการตดัสินใจดา้นเงินทุน 

5. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการ
ท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัท่ี
ก าหนดไว ้

6. ก ากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพ่ือให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

7. ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ 

8. ก ากบัดูแลใหก้รรมการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและ
ความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ 

9. ก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

10. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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11. ดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน  ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ี
เหมาะสม 

12. ให้ความส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบั      
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

13. ดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้น
อยู่ในแผนด าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจการ 

14. จัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหกิ้จการสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

15. ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

16. ดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างบริษทัฯ กบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการ หรือ ผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น 
ขอ้มูล และโอกาสของบริษทัฯ  และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัฯ 
ในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

17. ก ากบัดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจนและส่ือสาร
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  เพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

18. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

19. ให้ความส าคญัและดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัต่างๆ ท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวขอ้ง 

20. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  ทั้งน้ี
หากบริษทัฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควร
ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีแผนในการแกปั้ญหา โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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หนา้ท่ีดงักล่าวน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถด าเนินการไดโ้ดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยต่างๆ ที่แต่งตั้งข้ึน อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแล
กิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นหลกั การมอบหมายหนา้ที่จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ไปยงัคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ยอ่มท าให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
มีอ านาจตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ท่ีก าหนดไว ้แต่ยงัคงรักษาการ
ควบคุมท่ีมีต่อนโยบายและการตดัสินใจหลกัไว ้

 

• หน้าทีข่องประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยท าหนา้ท่ีประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีตอ้งมี
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ดัการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และดูแลให้กรรมการบริษทัฯ ไดรั้บ
ขอ้มูลที่ถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลาและชดัเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษทัฯ 
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม    

3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย ใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

4. ก ากบัดูแลให้มัน่ใจวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดยอ่ย
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

5. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่มิไดเ้ป็น
ผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6. ดูแลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รที่มี
จริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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• หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / กรรมการผู้จดัการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ มีบทบาทและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 
 

1. ด าเนินงานอนัเป็นกิจวตัรประจ าวนัของบริษทัฯ ก ากบัดูแลและบริหารจดัการงานในดา้นต่างๆ 
ของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการ
ด าเนินงานทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก และเลิกจา้ง พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ยกเวน้     
การแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการดว้ย 

3. ก าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับข้ึนเงินเดือน โบนสั บ าเหน็จรางวลั และสวสัดิการของ
พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง โดยให้เป็นไปตามระบบกลไก
การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

4. ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบริษทัฯ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ 
เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายใน
องคก์ร 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และปฏิบตัิการใดๆ ตามที่ก าหนด
โดยกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ 

 

• การแบ่งแยกอ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการ 

 

บริษทัฯ มีโครงสร้างการจดัการท่ีแบ่งแยกอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ
บริษทัฯ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ในฐานะผูก้  ากบัดูแลเชิงนโยบายมี
หน้าท่ีในการก าหนด วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
ตลอดจนก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายจดัการใน
ฐานะผูบ้ริหารงาน มีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานประจ าวนัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และ
เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวท่ีก าหนดไว ้และ
รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
 

 



                                                                                              

หนา้ | 14  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ
บริษทัฯ และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน การลงทุนท่ีส าคญัต่างๆ การไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และการกูเ้งิน โดย
บริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

➢ การลงทุน และการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 1.5 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ 

➢ การกูเ้งินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในการอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีส าคญัต่างๆ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือ         
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 

• การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 
บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ย 4 คร้ังในแต่ละปี เป็นราย   
ไตรมาส ซ่ึงไดมี้การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมพิเศษจะจดัข้ึนตามความ
จ าเป็น  บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบญัชี เวน้แต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยบริษทัฯ จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็นการ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูล ส าหรับ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ
มีการก าหนดการประชุมทุกไตรมาส และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น ส าหรับ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการก าหนดการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ
อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น นอกจากน้ี กรรมการที่มิใช่ผูบ้ริหารไดม้ีการจดั
ประชุมโดยท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือทบทวนและหารือใน
เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรือเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งอิสระ และอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมไดต้าม
ความจ าเป็น ประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญัจากท่ีประชุมจะถูกรายงานให้ประธานกรรมการทราบ บริษทั
ยงัสนบัสนุนให้กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหารจดัประชุมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกตามความจ าเป็น โดยท่ี
ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อทบทวนและหารือในเร่ืองตา่งๆ 
ไดอ้ยา่งอิสระ 
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ส่งเสริมให้ขณะท่ีคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยจะลงมติ ควรมีองค์
ประชุมหรือกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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• การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 
 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ จึงไดจ้ดั
ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น 
รายงานประจ าปี และกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้กบักรรมการใหม่ เพ่ือท่ีกรรมการ
ใหม่จะไดรั้บทราบถึงขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ
ก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

• การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ ส่งเสริม สนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดม้ีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
โดยผ่านการเขา้ร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. เป็นตน้  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งเอกสาร
การสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัได้จัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้
กรรมการเพ่ือใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์และใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 

 

• การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณา
ผลงานและปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลการด าเนินงาน
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้บริษทัฯ เติบโตและ
กา้วหน้าอย่างย ัง่ยืน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ 
 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน แบ่งเป็น 6 หัวขอ้ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบติั
ของคณะกรรมการ  2) บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   3) การประชุม
คณะกรรมการ  4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ 6) การพฒันา
ตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น
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ประจ าทุกปี หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ  2) การประชุม
คณะกรรมการ  และ 3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
ทั้งน้ี เมื่อตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะของคณะกรรมการชุดยอ่ยเรียบร้อยแลว้ ฝ่าย
เลขานุการบริษทัฯ จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการชุดยอ่ยนั้นๆ เพื่อร่วมกนัพิจารณา และหาวิธีแกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีไดค้ะแนนยงั
ไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานในปีถดัไป ตลอดจนร่วมกนั
พิจารณาและทบทวนความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีแต่ละท่านไดแ้นะน า จากนั้นจะน าเสนอผลการ
ประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

• การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษทัฯ 
แต่ละท่าน ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษทัฯ ไดร้ับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการ
บริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัฯ 
จึงไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้
รวมไม่เกิน 5 บริษทั 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแนวปฏิบตัิในกรณีประธานกรรมการบริหารจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ใน บริษทัอ่ืนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อน
เขา้ด ารงต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ฝ่ายบริหารทั้งหมดจะตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากหัวหนา้งานระดบั
ผูอ้  านวยการอาวโุสข้ึนไป (Senior Vice President) ตามสายงาน ในกรณีที่ไดร้ับการอนุมตัิตาม
ขั้นตอนแลว้ แต่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัท าให้เกิดความไม่เหมาะสมที่เจา้หนา้ที่ฝ่าย
บริหารนั้นๆ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน ถือเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัใหม่อีกคร้ังตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

 

• การสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะ     
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ท่ีประชุม    
ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง (แลว้แต่กรณี) โดยหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่จะค านึงถึง
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการในจ านวนที่เหมาะสมกบั
ขนาดและกลยทุธ ์ในการด า เนินธุรกิจของบริษทัฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษทัฯ (Board Diversity) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง เช้ือชาติ ศาสนา ถิ่นก าเนิด 
และเพศ เป็นตน้ ความเหมาะสมของคุณสมบติั และทกัษะของกรรมการท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยูใ่น
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คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการจัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการท่ี
ตอ้งการสรรหา   

 

• กระบวนการสรรหา 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ จากการแนะน าของกรรมการอ่ืนในบริษทัฯ การเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจาก
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ 
ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 

 

• วาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอสิระ 
 

บริษทัส่งเสริมให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ และให้ส้ินสุดวาระใน
แต่ละคราวในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีที่จะครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการอิสระท่านนั้นๆ เพื่อเขา้รับการเลือกตั้งใหม่ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

 

• การสรรหาและกระบวนการสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ จากการแนะน าของกรรมการอ่ืนในบริษทัฯ การเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจาก
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ 
ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 

 

• แผนสืบทอดต าแหน่ง 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการด า เนินกิจการอยา่งต ่อ เ นื ่อง  อนัจะน ามา ซ่ึงการ เต ิบโตและ
ความกา้วหน้าขององค์กรอย่างย ัง่ยืน โดยก าหนดให้บริษทัฯ จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของ
ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง
อื่นๆ และให้มีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ปี  เพื ่อให้มัน่ใจว่ามีผูบ้ ริหารระดบัสูงที่มีความรู้
ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัขององค์กรต่อไปในอนาคต 
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• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดย
ค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ ขอบเขตและความรับผิดชอบ และภาระผูกพนั
ของกรรมการ และดูแลให้ค ่าตอบแทนสามารถแข่งขนักบับริษทัจดทะเบียนอื่นที่อยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัเป็นประจ าทุกปี  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะทบทวนนโยบายการจ่ายโบนสัประจ าปีและ
การปรับข้ึนเงินเดือน รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดา้นสวสัดิการและผลประโยชน์ของผูบ้ริหารระดบัสูง
รวมถึงประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 

ค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัมีจุดมุ่งหมายเพื่อดป้นแรงกระตุน้ให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงท างานให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวประจ าปีของกลุ่มบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น องค์ประกอบที่เก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารระดบัสูง 
 

• เลขานุการบริษัทฯ 
 

เลขานุการบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดว้ยความรับผิดชอบความ
ระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต  รวมทั้ง ตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งน้ี หน้าท่ีตาม
กฎหมายของเลขานุการบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 

(1)  จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก)   ทะเบียนกรรมการบริษทัฯ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

(2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัฯ หรือผูบ้ริหาร และจดัส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษทัฯ  และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการทราบภายใน 7 วนั
ท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้น 
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(3)  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกบัตลาดทุนประกาศก าหนด นอกจากน้ี เลขานุการ
บริษทัฯ ยงัมีหน้าที่อื ่นตามที่ระบุไวใ้นใบพรรณางาน ( Job Descriptions) และที่ไดร้ับ
มอบหมายจาก  บริษทัฯ  

 
5.3  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดงัจะเห็นไดจ้ากมาตรฐาน  
การปฏิบติังานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะดา้นการจดัการและการ
ด าเนินการ ซ่ึงได้มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัท านโยบายการดูแลและป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ข้ึนและมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนั
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานและผูติ้ดตามประเมินผลออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุล
กนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการตรวจสอบภายในทางดา้นระบบการเงินและระบบ
สารสนเทศดว้ย 
 

• การตรวจสอบภายใน 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบ และรายงานต่อ
กรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการก ากบัดูแลกิจการ 
รวมทั้งปรับปรุง และเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัฯ ผูต้รวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดยปรึกษากบัฝ่าย
จดัการ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมตัิแผนตารางการ
ตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผูต้รวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมท่ี
จะสามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 

• การบริหารจดัการความเส่ียงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) 
 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจดัการในการก าหนดกรอบการบริหาร
จดัการความเส่ียงของธุรกิจบริษทัฯ โดยกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงไดค้รอบคลุมถึง
ประเด็นการด าเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษทัฯ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จดัการ และ
ประเมินผลความเส่ียงของธุรกิจภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนั ท่ีมีนัยส าคญัได ้ใน
กระบวนการบริหารความเส่ียงซ่ึงไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองนั้น คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ไดท้ าการประเมินความเส่ียงและวางแนวปฏิบตัิการแกไ้ข รวมทั้งได้
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พิจารณา  น าระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาใชอ้ยา่ง
เพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเส่ียงของธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั โดยร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ สอบทานการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการไดส้อบทานกระบวนการ
บริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ และมีความพึงพอใจว่าไดม้ีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ ในอนัท่ีจะสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัตามท่ีระบุไวไ้ด้  

 

• ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล โดย
จดัให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยก ากบัดูแลและพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
การส่ือสารและการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนการปฏิบติังานมาตรฐานไอที (SOP) เพ่ือก าหนด พฒันา และจดัท านโยบายสารสนเทศท่ี
สนับสนุนเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และระบุความรับผิดชอบและขั้นตอนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายเหล่าน้ี นโยบายและขั้นตอนปฏิบติัเป็นพ้ืนฐานส าหรับระบบควบคุมภายใน แนว
ปฏิบตัิในกิจกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบนั เกณฑ์ในการตดัสินใจดา้นความ
ปลอดภยัไอทีท่ีเหมาะสมและเจา้หนา้ท่ีไอทีพร้อมทิศทางและค าแนะน าท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย
และขั้นตอนดา้นไอทีเหล่านั้น และรายงานท่ีควรทราบทัว่ทั้ งองค์กร นโยบายและขั้นตอน SOP 
ระเบียบขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเอกสารและประกาศอ่ืนๆ ไดร้ับ
การส่ือสารทัว่ทั้ งองค์กรผ่านทางอีเมลและอินทราเน็ตให้กบัพนักงาน 
 

• การตดิตามผล 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดติ้ดตาม ก ากบัดูแล ควบคุม และทบทวนผลการปฏิบติังานของบริษทัฯ
อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัตามแนวทางและกลยุทธ์ของบริษทัฯ 
และติดตามผลและแกไ้ขขอ้บกพร่องของกระบวนการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และช่องว่างในการ
ควบคุมท่ีตอ้งแกไ้ข  


