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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ นโยบายการกากับดูแลกิจการภายใต้ หลักธรรมาภิบาล การกากับดูแล
กิ จการที่ดี กฎระเบียบ และข้ อปฏิบัติของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินธุรกิจบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนและ
ปรับปรุงทุกปี เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ ความสาคัญในการนาไปปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม เท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้ อมูลอย่างถูกต้ องเพียงพอ
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อทาหน้ าที่ดแู ละระบบการตรวจสอบ การ
ควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการกากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริ มให้
ผู้บริ หาร พนักงานปฏิบตั ิงานด้ วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วนมัน่ ใจว่าบริ ษัทได้ มี การ
ปฏิบตั ิตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทเจริ ญเติบโตต่อไปอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจที่ดี และส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับชัน้ และผู้มีส่วนได้ เสีย
รวมทังการสื
้
่อสารและเผยแพร่ สาหรับการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใหม่ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวทางข้ างต้ น บริ ษัท จึงได้ ทารายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยมีหมวดหมู่ ดังนี ้
หมวดที่: 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Rights of Shareholders and
Equitable Treatment of Shareholders)
สิทธิผ้ ถู อื หุ้นและการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. สิทธิในการซื ้อขาย หรื อโอนหุ้น และการรับทราบข้ อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส สาหรับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ข้ อมูลที่สาคัญตามรอบระยะเวลา และข้ อมูลสาคัญตามเหตุการณ์ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
2. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้ รับส่วนแบ่งใน
ผลกาไร/เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังสิ
้ ทธิในการได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการรับซื อ้ หุ้นคืนโดยบริ ษัท
3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถร่ วมประชุมมอบฉันทะได้ ตามแบบที่
กาหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และอานวยความสะดวกให้ ผ้ มู อบฉันทะสามารถมอบฉันทะ
ให้ แก่กรรมการอิสระซึง่ จะเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ แนบรายละเอียดกรรมการ
อิสระดังกล่าวพร้ อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและโดยเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษัท
4. สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่ วาระใดที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ นอกจากนี ้ประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และซักถามในที่ประชุม และให้ มีการบันทึกประเด็นคาถามคาตอบไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ า
ประชุมได้ รับทราบ
5. สิทธิในการร่วมในการตัดสินใจเรื่ องสาคัญต่างใในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้ มอบอานาจให้
คณะกรรมการบริ ษัทบริ หารงาน เช่น การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ก่อน การอนุมตั ิงบการเงินประจาปี การ
หน้ าที่ 11 - 1
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พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่าย/งดจ่ายเงิ นปั นผล การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกาหนด
ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุม โบนัส/บาเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ใ ของคณะกรรมการบริ ษัท การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ
บริ ษัท และค่าสอบบัญชี รวมทังการพิ
้
จารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี
นัยสาคัญ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทจั ดให้ มีผ้ ตู รวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท และ/หรื อ
ตัวแทนสถาบันทาหน้ าที่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผล
ของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัท
7. บริ ษัทไม่ได้ เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริ ษัทได้ อานวยความสะดวก และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัทกาหนดสถานที่ที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินทางเข้ าร่วมประชุมได้ โดยง่าย
สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1. บริ ษัทได้ จดั ทาหนังสือนัดประชุมพร้ อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทได้ แสดงความเห็นไว้ อย่างชัดเจน รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ และขันตอนในการเข้
้
าร่ วม
ประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้ เผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
2. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตังกรรมการ
้
โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ระบุ
ชื่อพร้ อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตัง้ ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้ อมูลการเข้ าร่ วม
ประชุมในปี ที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้ อย่างแท้ จริ ง
3. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดย
ในหนังสือนัดประชุม ได้ กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริ ษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบ
บัญชี รวมทังความเป็
้
นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริ การของผู้สอบบัญชีที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
4. สิทธิ ในการได้ รับแจ้ งขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมติ การใช้ บตั รลงคะแนนเสียง และการนับ
คะแนนของแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
5. เพื่อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะใช้ บตั รลงคะแนนในทุกวาระการ
ประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ ว และแม่นยา บริ ษัทได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้
ถือหุ้น
6. สิทธิในการได้ รับทราบมติคณะกรรมการบริ ษัทที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม และมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้ อมทังมติ
้ ที่ประชุม
และจานวนเสียง ที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง และนาส่งสาเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน
วันนับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท รวมทังโอกาสให้
้
ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่
ประชุมซึง่ รายละเอียดได้ มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
หน้ าที่ 11 - 2
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สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัท
: บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตังค
้ าถามต่อคณะกรรมการใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท
กาหนด ซึง่ ได้ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
สิทธิในการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อย
1. บริ ษัทส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
ผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ เพื่อพบปะและตอบคาถามของผู้ถือหุ้น
2. บริ ษัทส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ เพื่อตอบคาถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการชุดย่อย
หมวดที่: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholder)
บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ งสิท ธิ ของผู้มีส่ว นได้ เ สีย ทุก ภาคส่ว นอย่า งเท่า เที ย มกัน ไม่ว่า จะเป็ นผู้มี ส่ว นได้ เ สีย
ภายนอก ซึง่ ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้ อม และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง รวมทังผู
้ ้
มีสว่ นได้ เสียภายใน ซึง่ ประกอบด้ วย พนักงานของบริ ษัท เนื่องจากผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวเป็ นกลไกสาคัญที่มีสว่ นใน
การพัฒนาและสร้ างความสาเร็ จให้ แก่บริ ษัท ซึ่งถือเป็ นการส่งเสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ บริ ษัทเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ และข้ อพึงปฏิบตั ิของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ไว้ ใน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ดีแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วน และสร้ าง
แนวทางปฏิบตั ิที่ดีแก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับชัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษัท
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น : บริ ษัท นอกจากจะตระหนักถึงสิทธิ ประโยชน์ขนพื
ั ้ ้นฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแล้ ว
บริ ษัทยังกาหนดแนวทางปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องและโปร่ งใส มีการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ และช่องทางการ
ติดต่อสือ่ สารกับบริ ษัทอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าบริ ษัทจะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ สร้ างความ
เจริ ญเจริ ญเติบโตและผลตอบแทนที่มนั่ คงให้ กบั ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้ า : บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ ลกู ค้ า โดยพัฒนาคุณภาพสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และ
บริ การที่มีคุณภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง รวมทังมี
้ การคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ รับสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้ องเรี ยนให้ กับลูกค้ าผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าที่ร้องเรี ยนอย่างเป็ นความลับ และหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวมี
นัยสาคัญก็จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ บริ ษัทเพื่อหาแนวทางดาเนินการต่อไป
คู่ค้า : บริ ษัทคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกาหนดขันตอน
้
วิธีปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่ค้าไว้ อย่างชัดเจน
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เป็ นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยคานึงถึงชื่อเสียง มาตรฐาน และการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังจั
้ ดทาสัญญา
ที่มีเงื่อนไขทางการค้ าที่เป็ นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี บ้ ริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่รับ เงิ น ทรัพย์ สิน
ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบจาก คู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้ องในการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
หรื อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คู่แข่ ง : บริ ษัทดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมโดยคานึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้ า และจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจไม่กระทาการทุจริ ต ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้ อมูลความลับทางการค้ า
ของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีอนั มิชอบทังทางตรงและทางอ้
้
อม และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใดใ รวมถึงไม่กระทาการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมโดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อตกลงและ
สัญญาอย่างเคร่งครัดบริ หารเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงินของบริ ษัท และความสามารถในการชาระหนี ้อย่าง
ครบถ้ วนและตรงตามระยะเวลาที่กาหนด กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข ข้ อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานะ
การเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้บริ ษัทจะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบ
เพื่อหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทมุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิ จโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทให้ ความสาคัญกับกิ จกรรมของสังคม และชุมชนที่บริ ษัทดาเนินกิ จการให้ ความสาคัญกับ
นโยบายด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานทุกระดับชัน้
ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ คุ้ม ค่า และปฏิ บัติ ง านด้ วยจิ ต สานึก ถึ ง ความปลอดภัย และค านึง ถึ ง
สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสียโดยควบคูไ่ ปกับการเติบโตของบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน
พนักงาน : บริ ษัทยึดถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของบริ ษัท เพราะเป็ นส่วนหนึง่ ในการนาพาบริ ษัท
สูค่ วามสาเร็ จบริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกระดับชัน้ ผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกภาคส่วนด้ วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกด้ วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ
และวัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขันพื
้ น้ ฐาน อีกทังบริ
้ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้ าง
งานที่เป็ นธรรม จัดทาสัญญาจ้ างแรงงานที่มีเงื่ อนไขที่เ ป็ นธรรม มีโครงสร้ างผลตอบแทนที่สอดคล้ องกับ ความรู้
ความสามารถ และหน้ าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริ ษัทแก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน ดูแลรักษา
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สนิ อนุญาตให้ ลางาน การโอนย้ ายตาม
ความเหมาะสมและจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่ า งพนั ก งานกั บ ผู้ บริ หา รระดั บ สู ง รวมทั ง้ สนั บ สนุ น
กระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมตามตาแหน่งงานทังภายใน
้
และภายนอกบริ ษัท
ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อเป็ นการพัฒนาและเสริ มสร้ างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับจะได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่า
เทียมกัน และไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ พนักงานคนใดคนหนึง่ โดยใช้ ความสัมพันธ์สว่ นตัว
ภาครั ฐ : บริ ษัทยึดมัน่ สนับสนุนการดาเนินงานภาครัฐ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ
หน่วยงานกากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือ ในกิจกรรมต่างใ ของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อร่ วมเสริ มสร้ างความมัน่ คง และเจริ ญเติบโตให้ กบั ประเทศชาติ รวมทังการให้
้
ความสาคัญเรื่ องของทรัพย์สินทาง
ปั ญญา หรื องานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดที่เกี่ ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน จะไม่
ดาเนินการ หรื อสนับสนุนการดาเนินการใดใ ที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร ความลับทางการค้ า เครื่ องหมายการค้ า ข้ อมูล ชื่อทางการค้ าและสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทาง
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ปั ญญาทุกประเภท โดยกาหนดนโยบายให้ กรรมการผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินงานทางธุรกิจที่โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่ทาธุรกิจ
หรื อดาเนินกิจการร่วมกับนิติบคุ คล หรื อบุคคลที่กระทาการละเมิดต่อ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทุกประเภท
หมวดที่: 3 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการ
เปิ ดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย ทุกภาคส่วน นักลงทุน นักวิเคราะห์
ผู้เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนผู้ที่ให้ ความสนใจ ได้ รับทราบรายละเอีย ดข้ อมูลอย่างเท่าเที ยมกันไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดเผย
สารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี และตามเหตุการณ์ ทงฉบั
ั ้ บภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ดังนี ้
1. เอกสารสาคัญ ของบริ ษั ท นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ หนัง สือ รั บ รอง
ข้ อบังคับบริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ข้ อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญในรายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ทันเวลา และเป็ นไปตามข้ อกาหนด ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. โครงสร้ างกรรมการ บทบาท และหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ การ
ประชุม และจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุม
4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หาร โดยเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ สาหรับค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หาร เป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ภายในกรอบที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นทาหน้ าที่พิจารณาและกลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
5. รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน กรณีที่เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารครัง้ แรก หรื อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย เลขานุการบริ ษัทจะ
ทาหน้ าที่จดั เตรียมแบบรายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ แก่กรรมการจัดทา
และส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียให้
ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งข้ อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ ตรงกับสถานการณ์ ปัจจุบนั บริ ษัท และได้ เผยแพร่
ข้ อมูลสาคัญผ่านช่องทางการสือ่ สารผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่: 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่สาคัญในกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ ที่สาคัญของบริ ษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้
เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ ที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดาเนินงานของกิจการ
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เที ย บกับ แผนงานที่ ว างไว้ ดัง นัน้ คณะกรรมการจึ ง ประกอบด้ ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายซึง่ สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทาง
การเงิน ผลการดาเนินงาน ข้ อมูลอื่น ใ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างใ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างใ ทังการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ โครงสร้ างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทังในด้
้ านเพศ ทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็ นประโยชน์ และเพียงพอในการปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมการ 10 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็ นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 2 ของกรรมการทังหมด
้
เพื่อเป็ นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามข้ อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกากับดูแลกิ จการที่ดี และ
คณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 5 ชุด และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
แยกไว้ ตา่ งหาก โดยมีองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย ตามระบุในหัวข้ อย่อยที่ 11.3
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ จัดทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ได้ ยึดถือและปฏิบตั ิ โดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทัว่ กัน เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย
ของบริ ษัท ตลอดจนสร้ างความน่าเชื่อถือในการดาเนินกิจการอันจะทาให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยเริ่ มจากกระบวนการ การระบุ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้ างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันให้ เกิดการบริ หารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
แนวทางการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัท มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่ งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทาหน้ าที่พิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริ หาร เพื่อนาเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และขออนุมตั ิ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทาง
การเงินของบริ ษัท ขอบเขตภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรื อผู้บริ หารแต่ละคน เพื่อให้ อยู่ในระดับที่
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สามารถจูงใจและรั กษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กบั บริ ษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้ กับ
ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัท และพร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุ งตัวเองให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็ มที่และเพียงพอ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ิในการเข้ าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้ นกรณี ที่มีเหตุผล
จาเป็ น
แผนการสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Plan)
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้ กาหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริ หาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความรู้และความสามารถ รวมทังประสบการณ์
้
และจริ ยธรรม ดังนี ้
1) กาหนดตาแหน่งที่สาคัญในการดาเนินกิจการบริ ษัทแต่ละสาย/ด้ าน/ฝ่ าย
2) กาหนดคุณสมบัติที่กรรมการผู้สบื ทอดตาแหน่ง
3) ก าหนดรายชื่ อผู้บ ริ หารแต่ ละฝ่ าย/หน่วยงานทีมี คุณสมบัติแ ละความพร้ อมเพียงในในการสืบทอด
ตาแหน่ง
4) กาหนดรายชื่อ และพนักงาน ระดับต่างใ ที่มีศกั ยภาพสูงเป็ นพิเศษที่มีโอกาสเป็ น ที่มีโอกาสเป็ นผู้สืบ
ทอดตาแหน่งในโอกาสต่อไป
5) วางแผนการพัฒนาผู้บริ หารที่กาหนดและวางไว้ รวมทังพนั
้ กงาน และผู้บิห ารที่มีศกั ยภาพสูงเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อม
6) ทบทวน และจัดทาเป็ นประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ให้ ค วามส าคัญ ต่อ ระบบการควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายใน จึ ง ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการกากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริ หารจัดการการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงาน
ด้ านตรวจสอบภายใน และการบริ หารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับบริ ษัท ตลอดจนกากับมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ เพื่อให้
กิจการของบริ ษัทสามารถดาเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังท
้ าหน้ าที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนให้ บริ ษัทมีการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ข้ อกาหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความเป็ นอิสระทาหน้ าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอาท์เล็ท จากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ ้นในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดจากปั จจัย
ภายใน หรื อปั จจัยภายนอก เนื่องจากเป็ นกลไกสาคัญที่นาพาให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ ตามกลยุทธ์ ที่ได้
กาหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กากับดูแลการ
บริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย กาหนดนโยบาย มาตรการการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ ผู้บริ หาร
พนักงานทุกระดับชันยึ
้ ดถือปฏิบตั ิ ประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทไม่ว่าจะ
เป็ น ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเสี่ยงด้ านการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้ วรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อหา
แนวทาง และวิธีการบริ หารความเสีย่ งเพื่อปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพที่ตอ่ ไป
หมวดที่: 6 การป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนด
นโยบายห้ า มมิ ใ ห้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก ระดับ ชัน้ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ว นตัว ที่ อ าจขัด แย้ ง กับ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อการดาเนินธุรกรรมสาคัญ ได้ แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณา และอนุมตั ิรายการ หรื อ
ธุรกรรม จะต้ องปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้ อกาหนดของหน่วยงานที่กากับ
บริ ษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่: 7 จริยะธรรมในการดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
การปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรมสูง สุด ต่อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สีย อื่ น นับ เป็ นสิ่ง สาคัญ ในการเสริ ม สร้ าง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีข้อพึงปฏิบตั ิไว้ ในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ (Code of
conduct )เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน ยึดมัน่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต ยุติธรรมรักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างใ เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ และความไว้ วางใจแก่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
11.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทมี 5 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกากับดูแลกิ จการที่ดี (Good
Corporate Committee)และคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) ซึ่งได้ ระบุไว้ ในโครงสร้ างองค์กร หัวข้ อที่
2.3-10 เรื่ องโครงสร้ างการจัดการ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างใ ดังนี ้
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