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หลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี (Good Governance)
หมวดที สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั นฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือขายหรือการโอน
หุน้ การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือใช้สทิ ธิ
ออกเสียงในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตังผูส้ อบบัญชีและเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิมทุน และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น
บริษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทังหมดทีเกียวข้องกับเรืองทีต้อง
ตัดสินใจในทีประชุมแก่ผู้ถอื หุน้ เป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม รวมถึง
ขันตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทมีการอํานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคําถามต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้องกับบริษทั
ได้ รวมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุม รวมถึงมีสทิ ธิมอบ
ฉันทะให้ผอู้ นเข้
ื าร่วมประชุม
หมวดที การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ทีไม่
เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ และผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยและสร้างความมันใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่าคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ได้ดแู ลให้การใช้เงินของผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความมันใจในการลงทุนกับบริษทั
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีกํากับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้ องสิทธิขนพื
ั นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั กระบวนการประชุมผู้ถอื หุ้นในลักษณะทีสนับสนุ นให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุน้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
เป็ นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออก
เสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นมาประชุ
ื
มและออกเสียงลงมติแทนได้
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
หมวดที บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเหมาะสม เพือให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มมันใจว่าสิทธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยดี โดยได้กําหนด
เป็ นแนวทางทีต้องปฏิบตั เิ พือตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบตั แิ ละ

จริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทังเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหาร ตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ าน ยึดถือเป็ น
หลักปฏิบตั ใิ นการดําเนินงาน และถือเป็ นภาระหน้าทีทีสําคัญของทุกคน
หมวดที การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับบริษัท ทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีมิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชือถือ
ด้วยบริษัทเชือว่าคุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิน เป็ นเรืองทีผู้ถือหุ้น และบุค คลภายนอกให้ค วามสําคัญ
คณะกรรมการบริษทั จึงดูแลเพือให้เกิดความมันใจว่า ข้อมูลทีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทรัี บรองโดยทัวไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทเป็
ี นอิสระ โดยได้แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นอิสระเป็ นผู้รบั ผิดชอบดูแลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบการควบคุมภายใน ทังนีรายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบบัญชี
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
หมวดที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สงู สุดของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม จึงจัดให้มรี ะบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และ
ฝ่ ายจัดการทีชัดเจนและดูแลให้บริษัท มีระบบงานทีให้ความเชือมันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดําเนินไปใน
ลักษณะทีถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทีมีคุ ณ สมบัติห ลากหลาย ทังในด้า นทัก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเป็ นประโยชน์กบั บริษทั รวมทังการอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที เพือ
เสริมสร้างให้บริษทั มีคณะกรรมการทีเข้มแข็ง
กระบวนการสรรหาผูด้ ํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั เพือให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง เป็ นไปอย่างโปร่งใส
ปราศจากอิทธิพลของผูถ้ อื หุน้ ทีมีอาํ นาจควบคุมหรือฝ่ ายจัดการ และสร้างความมันใจให้กบั บุคคลภายนอก
เพือให้การปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทั จึง
จัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าทีกํากับดูแลเกียวกับความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพือส่งเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการบริษัท ทุกคนมีค วามเข้าใจเป็ น อย่างดีถึงหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา

กรรมการบริษทั มีการปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน โดยได้รบั ข้อมูลทีถูกต้องและครบถ้วน
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณ วุฒิทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในระดับ
ตําแหน่งผูบ้ ริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนําประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบายทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษทั จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
แผนทีวางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการทังสินจํานวน 8 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 4 ท่าน และกรรมการทีไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารจํานวน 4 ท่าน ซึงรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน ท่าน 3 โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทําให้เกิดการถ่วงดุล
ในการออกเสียงเพือพิจารณาในเรืองต่างๆ นอกจากนี คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตังอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือช่วย
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ดังนี
1) คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทังสิน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผู้
กํ า หนดแนวทางและกลยุ ท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที กํ า หนดโดย
คณะกรรมการบริษทั และเพือให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบทังสิน 3 ท่าน เพือปฏิบตั หิ น้าทีเฉพาะเรือง
และเสนอเรืองให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิ
หน้าทีตามทีได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีเพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการ
สอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้
5.2 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริษทั
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่ งจานวนหนึงในสาม หรือ
จํานวนใกล้ทสุี ดกับจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการในขณะนัน โดยกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รบั การ
พิจารณาเสนอชือต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้
5.3 บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดีี สาํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาท
หน้าทีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั หิ น้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ตลอดจนมติ ป ระชุ ม ด้ ว ยความซือสัต ย์สุ จ ริต และคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องบริษั ท ฯ และผู้ ถือ หุ้ น เป็ นสาคัญ ทังนี
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้กําหนดนโยบาย เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ
และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และแผนการทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพือประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

นโยบายเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอาจเกิ
ี
ดขึนจากการทํารายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มสี ่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุ มตั ิ
รายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที
เกียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสาคัญของบริษทั ฯ รวมถึงปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกํี าหนด
โดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งรัด
นอกจากนี บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญ ชี หรือผู้เชียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ
จะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทังระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มกี าร
กําหนดขอบเขตหน้าทีและอํานาจดําเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิด
ประโยชน์ ม ากทีสุด และมีก ารแบ่ ง แยกหน้ าทีความรับ ผิด ชอบในการอนุ ม ัติ การบัน ทึก รายการบัญ ชีแ ละข้อ มู ล
สารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนียังมีการควบคุมภายในเกียวกับระบบการเงิน โดยบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
สายงานทีรับผิดชอบ โดยสํานักตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
5.4.1

5.4.2

5.4.3

บริษทั จัดให้มกี ารกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า โดยกําหนดให้มกี ารประชุม
ไม่น้อยกว่า 4 ครังต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง และมีประชุมพิเศษเพิมเติมตาม
ความจําเป็ น และแจ้งให้กรรมการบริษทั แต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพือให้กรรมการบริษทั สามารถจัด
เวลาและเข้าร่วมประชุ ม ได้ รวมถึงมีเวลาอย่ างเพีย งพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วน
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุ การบริษัทจะร่วมกัน
พิจารณาการเลือกเรืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามความสาคัญและจําเป็ น โดยให้แน่ใจ
ว่าเรืองทีสาคัญได้นําเข้ารวมไว้แล้ว ทังนี กรรมการบริษทั แต่ละคนมีความเป็ นอิสระทีจะเสนอเรืองเข้าสู่
วาระการประชุม
ประธานกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ายจัดการจะเสนอเรืองและมากพอที
กรรมการบริษทั จะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกัน และส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลยพินิจที
รอบคอบ และกรรมการบริษัท ทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรืองทีนําสู่ทประชุ
ี
ม รวมทังประเด็น
การกํากับดูแลกิจการ

5.4.4
5.4.5

คณะกรรมการบริษั ท สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการผู้ จ ัด การเชิ ญ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง เข้า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ในวาระทีเกียวข้อง เพือให้ขอ้ มูลเพิมเติมในฐานะทีเกียวข้องกับเรืองนันๆ โดยตรง
คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจําเป็ นเพิมเติม ได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การ
บริษทั หรือผูบ้ ริหารอืนหรือบุคคลทีได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกาหนดไว้

5.5 ค่าตอบแทน
5.5.1

5.5.2

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท จัดอยู่ในลักษณะทีเปรียบเทียบได้กบั ระดับทีปฏิบตั ิอยู่ในบริษัททีมี
ขนาดใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ ละคน และกรรมการทีได้รบั
มอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึน เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รบั
ค่าตอบแทนเพิมในระดับทีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้ าทีของกรรมการทีต้องปฏิบตั ิเพือให้
เป็ นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือกรรมการผู้จดั การ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที
คณะกรรมการบริษทั กําหนด และเพือประโยชน์สงู สุดของบริษทั ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษทั

5.6 การพัฒนากรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกียวข้องใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุ การบริษัท
ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น เพือให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือง การฝึ กอบรม และให้ความรู้ มีการกระทําเป็ นการ
ภายในบริษทั หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
5.7 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังบุคคลทีเหมาะสม 1 คน ให้ดํารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษทั เพือทําหน้าที
ตามทีกฎหมายกาหนด รวมถึงหน้าทีต่างๆ ดังต่อไปนี เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลทีดี
1) จัดให้มแี ละดําเนินการเรืองการประชุมผูถ้ อื หุน้
2) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจําปี ของบริษทั
3) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ให้ผบู้ ริหารทีเกียวข้องทราบ และติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธานกรรมการบริหาร
4) เก็บ รัก ษารายงานการมีส่วนได้เสีย ทีรายงานโดยกรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง และนํ าเสนอต่ อ
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด
5) ให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะเบืองต้นแก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีแต่งตังโดย
คณะกรรมการบริษทั ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการ
6) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ
จดทะเบีย นนิ ติบุ คคล หนังสือบริค ณห์สนธิ ข้อ บังคับ ทะเบีย นผู้ถือหุ้น ใบอนุ ญ าตประกอบธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ของบริษทั เป็ นต้น

7) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อ มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับ ผิดชอบต่ อ หน่ วยงานกํากับดูแลให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั
8) ดูแลติดต่อและสือสารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไป ให้ได้รบั ทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั
9) ให้ขา่ วสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั เพือประโยชน์
ในการปฏิบตั หิ น้าทีของกรรมการ
10) จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการทีได้รบั การแต่งตังใหม่ ปฏิบตั หิ น้าทีอืนใดทีกฎหมายกําหนด

