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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้น
ฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ริเริ่มและ
จัดทำ�นโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2558 รวมถึงอนุมัตินโยบาย ตลอดจนบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำ�การในนามของบริษัท โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขทุกปีหรือ
ตามความเหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง้ สอดคล้องกับแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ
กำ�หนดขึน้ เพิม่ เติม ซึง่ เป็นการยกระดับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษทั มีแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการ ดังนี้
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนำ�หลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ มี าปรับใช้ในการดำ�เนินงานโดยบูรณาการกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของ
องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำ�นวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กับผู้มี
ส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำ�หนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำ�หนด     
กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษัท กำ�กับดูแลให้จัดทำ�งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้บริษทั มีการสือ่ สารและเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ โปร่งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา
ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพือ่ ช่วยพิจารณากลัน่ กรองงานที่
มีความสำ�คัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงาน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
10. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อ
สามารถนำ�มาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน โดยนำ�เสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
11. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการคัดสรรบุคลากรในตำ�แหน่งบริหารทีส่ �ำ คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังส่งเสริมให้แนวทางในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่
เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ ตลอดจนจัดอบรม
ความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งการกำ�กับดูแลกิจการให้กบั พนักงาน เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำ�ความเข้าใจ และ
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซือ่ สัตย์ ระมัดระวังและมีจริยธรรม ทัง้ ต่อตนเอง องค์กร
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำ�นึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะนำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำ�หนดนโยบายสนับสนุนการ
กำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (EquitableTreatment of Shareholders)
(3) การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอทันเวลา
และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้ี
1. การประชุมผูถ้ อื หุน้
1.1)  ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดย
ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกำ�หนด) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.2) อำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัง้ ในเรือ่ งสถานที่ และเวลา
ทีเ่ หมาะสม โดยสถานทีจ่ ดั ประชุมต้องตัง้ อยู่ในทำ�เลทีด่ ี มีทจี่ อดรถเพียงพอสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีข่ บั รถมา และมีการคมนาคม
ที่สะดวกสำ�หรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษทั ได้สง่ เสริมให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ โดยจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งส่งหนังสือมอบฉันทะสำ�หรับ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ ในการดำ�เนินการประชุม
เป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ในวาระที่ต้องมีการลงมติ
1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำ�หนดให้ผู้ที่ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนน
เสียงในวาระต่างๆ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำ�หนด โดยไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษัทสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้
บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถามในที่ประชุมด้วยนอกจากนี้เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการ
บริษทั จะจัดให้มบี คุ คลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
1.4) ให้เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยนำ�ข่าวสารต่าง ๆ และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
1.5) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
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1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซัก
ถามและข้อคิดเห็นทีส่ �ำ คัญไว้ในรายงานการประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้มกี ารบันทึก
วีดิทศั น์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง นอกจากนี้บริษทั ได้นำ�รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ขอ
งบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่าย
เงินปันผล) เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำ�รุด สูญหาย หรือ
ส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กำ�หนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้
ถือหุ้นทุกราย และจะมีการดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมาย
กำ�หนด) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลาอันสมควรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมและชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี  บริษทั จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยใช้สทิ ธิของตนเสนอวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน โดยให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อก
จำ�หน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั และถือหุน้ ต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุน้ จนถึงวันทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้น บริษัทได้นำ�หลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือ่ กรรมการได้ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กำ�หนดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ companysecretary@planbmedia.co.th  (สำ�หรับการนำ�ส่งสำ�เนา
เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ) และจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท (สำ�หรับการนำ�ส่งต้นฉบับเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา) อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
การมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง
เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกำ�หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัท
จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชือ่ กรรมการอิสระทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน ทัง้ นี้ บริษทั จะเผย
แพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการอำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ โดยไม่
จำ�เป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจาก
ผู้ลงทุนสถาบัน หากมีผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัท ในการนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ
หุ้นภายในวันทำ�การถัดไปหลังวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
การเข้าถึงข้อมูลบริษทั
บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
หรือผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือต่างชาติ  โดยผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ซึง่ เปิดเผยต่อผูถ้ อื หุน้ และประชาชนได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลข
โทรศัพท์ +66 (0) 2530-8081 หรืออีเมลล์ irplanb@planbmedia.co.th
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้
เคียงทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากบริษทั ได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ซึง่ สร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
กำ�ไรให้บริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการกำ�หนดนโยบาย ดังนี้
3.1) นโยบายต่อกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องละเว้นจากการทำ�ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั นอกจาก
นีก้ รรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียอย่างมีนยั สำ�คัญในลักษณะทีอ่ าจทำ�ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารรายดังกล่าวไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการจะถูก
ห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
3.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึง
เป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงานทีเ่ ป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
เดียวกัน ตลอดจนให้ความสำ�คัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำ�หนด เช่น การจัดตั้ง
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะอนามัย รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำ�ทุกปีด้วย
บริษทั มีนโยบายตอบแทนการปฏิบตั งิ านของพนักงานสำ�หรับผลการดำ�เนินงานทีด่ ี โดยทีผ่ า่ นมาได้จดั
ให้มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับพนักงานบริษัท (Employee Stock Option; ESOP) เพื่อเป็นขวัญกำ�ลัง
ใจและจูงใจพนักงานให้มีความตั้งใจทำ�งาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน โดยในปี
2561 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด
4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ
โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ ได้แก่หลักสูตร Creative & Innovative
Leadership with Design Thinking, หลักสูตร High Work, Hot Work, หลักสูตร Refresher General Safety, หลักสูตร
Product Training, หลักสูตร Lean Production เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2562 จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน  ทั้ง
จากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้
จำ�นวนพนักงาน
441

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ
พนักงานทั้งปี (ชั่วโมง)
7,297

*คำ�นวณจากจำ�นวนฝึกอบรมรวม/จำ�นวนพนักงานเฉลี่ยต้นปีและปลายปี 2562

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
คนต่อปี (ชั่วโมง)
16.5

6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ระลึกอยูเ่ สมอว่าผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะ
ยาว จึงกำ�หนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
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2) นำ�เสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงาน
อื่น ๆ โดยสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3) แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวกและด้าน
ลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของลูกค้า จึงได้กำ�หนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ
ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดย
ไม่มกี ารโฆษณาเกินความเป็นจริงทีเ่ ป็นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ หรือเงือ่ นไขใด ๆ ของ
บริการของบริษัท
4) ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า คำ�นึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทจึงได้จัดให้มี
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ โดยคัดเลือกลูกค้าด้วยความเป็นธรรม คำ�นึง
ถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความถูกต้องตามกฎหมาย ตลอด
จนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำ�เนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้
เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) กำ�หนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดครองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มี
การดำ�เนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
3) กรณีทมี่ ขี อ้ มูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยราย
ละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
3.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคํ้าประกัน ดูแลหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน รวมถึงภาระ
ผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การบริหารเงินทุนและการชำ�ระหนี้ บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อ
ให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ
ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำ�ให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3.7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่
แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำ�หนดหลักนโยบายดังนี้
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3) ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกู ขาดหรือกำ�หนดให้ลกู ค้าของบริษทั ต้องทำ�การค้ากับ
บริษัทเท่านั้น
5) สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการ
จัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำ�หนดราคาสินค้าและ
บริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม
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3.8) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน
บริษัทมีนโยบายที่จะดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่
ดี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน บริษทั จะมุง่ มัน่ ในการพัฒนาส่งเสริม ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของสังคมและชุมชนอันเป็นทีท่ บี่ ริษทั ตัง้ อยู่ให้มคี ณุ ภาพดีขนึ้ พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษทั จึงผลักดันนโยบายความ
รับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดย
บริษัทเชื่อว่าการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจิตสำ�นึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญอันนำ�ไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ
3.9) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ      กลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กรเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ปฎิบตั ิ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม
และการดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม ทำ�นุบำ�รุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ  บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำ�ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่
เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำ�นึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร
บริษทั มีนโยบายลดการใช้กระดาษในการกระบวนการทำ�งานทัว่ ทัง้ องค์กร ทีม่ งุ่ หมายให้พนักงานทัง้ บริษทั ร่วมกัน
ลดการใช้กระดาษที่ไม่จ�ำ เป็น และจัดเก็บเอกสารทีส่ �ำ คัญด้วยการใช้เครือ่ งมือสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของไฟล์
หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) แทน และจัดส่งโดยการใช้อเี มล์แทนการสำ�เนาเอกสารส่งออกไปยังหน่วยงาน
อื่น รวมถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลภายในหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษซึ่งผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ
แล้ว ยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกต่อการสืบค้น และประหยัดพลังงานจากการถ่ายสำ�เนา
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ถูกกำ�หนดและนำ�มาใช้กับพนักงานทั่ว
ทั้งองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
บริษัทจัดขึ้น
นโยบายเกีย่ วกับจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกรายโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพนักงาน และหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ กำ�เนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ
สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวม
ทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

บริษทั ต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนให้พนักงานดำ�รงตนให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงเพื่อกำ�หนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ให้กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ บริษทั จึงได้มกี ารกำ�หนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และได้มกี ารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

118

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) | Plan B Media Public Company Limited

3) การให้และการรับของขวัญ

พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พนักงานจะต้องไม่ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีอ่ าจทำ�ให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ เว้น
แต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม  
ผู้บังคับบัญชามีอำ�นาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้
4) การบริจาคเพื่อการกุศล

เพือ่ เป็นการตอบแทนสังคม บริษทั สามารถบริจาคเพือ่ การกุศล ซึง่ อาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือรูปแบบอืน่ ๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำ�ไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ดังนั้น ในการบริจาคเพื่อการ
กุศล พนักงาน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำ�เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการ
กุศล เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั แล้วแต่เพือ่ ให้พนักงานในบริษทั รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว บริษทั ได้มกี ารสือ่ สารและอบรมผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
ระดับผ่านการปฐมนิเทศสำ�หรับพนักงานใหม่
ในการนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำ�ที่อาจทำ�ให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน สามารถ
แจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูง
ขององค์กร โดยผูร้ อ้ งเรียนสามารถมัน่ ใจได้วา่ ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนไว้เป็นความลับ เพือ่ เป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจะ
ดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำ�เสมอ
5) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษทั มีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้ดำ�เนิน
การโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำ�หนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ� 
เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำ�นึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำ�คัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำ�หนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำ�คัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ
โดยความประมาท โดยได้มกี ารกำ�หนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำ�หรับเอกสาร
และข้อมูลทีถ่ อื เป็นความลับของบริษทั จะจัดเก็บโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ หน่วยงาน
อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำ�งานเท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัทยังกำ�หนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่
กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
7) การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistle Blower)

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้
โดยสอดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการ    
กระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ หรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง
บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ซอย
ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2) ทาง e-mail ที่ auditcommittee@planbmedia.co.th
3) หรือส่งผ่านเลขานุการบริษัทที่ e-mail : companysecretary@planbmedia.co.th โทรศัพท์ : +66 (0)
2530-8053-6 #422 ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
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กระบวนการดำ�เนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั เบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว จะดำ�เนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำ�หนด
มาตรการในการดำ�เนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำ�เนินการ และรายงานผลแก่ผู้ที่เหมาะ
สม และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนให้เรียบร้อย การรายงานผลการดำ�เนินการ จะรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามขั้นตอน แล้วแต่กรณี
สำ�หรับพนักงานของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับ
พนักงานสามารถยืน่ เรือ่ งร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธกี ารและขัน้ ตอนการร้องทุกข์หรือข้อ
ร้องเรียน รวมทัง้ ความคุม้ ครองแก่พนักงานผูย้ นื่ เรือ่ งร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากการปฏิบตั ิ
ไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระทำ�ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำ�ผิด โดย
จะเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ โดยผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
8) การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำ�หนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่
เกีย่ วโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในระเบียบอำ�นาจอนุมตั แิ ละดำ�เนินการ และ/หรือขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื
หุ้นตามข้อกำ�หนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเงื่อนไขเสมือน
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
2. กรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ อี �ำ นาจอนุมตั ริ ายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำ�เสมอโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น
4. ในกรณีที่มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อ
กำ�หนดของ ตลท. ก่อนการทำ�รายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำ�หนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำ�รายการ  รวมทั้งความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
5. ในการทำ�รายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้
มีการกำ�หนดแนวทางในการทำ�รายการระหว่างกันในลักษณะทีเ่ ป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ใน
ระเบียบอำ�นาจอนุมัติและดำ�เนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำ�การซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง (ตามคำ�นิยามของ ก.ล.ต.
และ ตลท.) ต้องจัดทำ�รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทและให้เลขานุการบริษัทสรุป
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทรวมถึงรายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ�ทุก 6  เดือน
8. คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญ โดยแสดงรายละเอียด
ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการ
กำ�หนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำ�เป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ� ปี (แบบ 561) และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
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9) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยให้ความสำ�คัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ ยึดมัน่ คุณธรรม จริยธรรม บริหาร
งานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่
เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท
การทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ หมายถึง “การปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ิในตำ�แหน่งหน้าทีห่ รือใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่
ทำ�ธุรกิจกับบริษัทเป็นต้น”
นอกจากนั้น บริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำ�ไป
ปฏิบัติ ดังนี้
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะไม่กระทำ�หรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ กรณีใดๆ และจะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำ�มาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
• จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความซือ่ สัตย์สจุ ริตต่อหน้าที่ และ
พร้อมจะนำ�หลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นหลักปฏิบตั ิในการดำ�เนินงาน
ด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร
• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อน
ตำ�แหน่ง
• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายทีว่ างไว้ได้ รวมทัง้ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดกฎระเบียบ
และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้ค�ำ แนะนำ�ในการพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำ�หนดให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ ป็นคูส่ ญั ญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
• กำ�หนดให้เลขานุการบริษัท เป็นบุคคลที่ทำ�หน้าที่ให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำ�หนดไว้ ดังนี้
-- ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
-- ไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผล
ประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
-- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดย
ถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่างๆ
-- ในการดำ�เนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัท
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
• การให้ หรือรับของขวัญ ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที กี่ �ำ หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนบริษัท
• การให้เงินบริจาคเพือ่ การกุศล จะต้องกระทำ�ในนามบริษทั แก่องค์กรใดๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์
ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรทีเ่ ชือ่ ถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำ�เนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้
ตอนตามระเบียบของบริษทั ทีก่ �ำ หนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจ
สอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
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• การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ
ระบุชื่อบริษัท โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัท และต้องดำ�เนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำ�หนดไว้
และถูกต้องตามกฎหมาย
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาค
รัฐหรือเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำ�เนินการ หรือดำ�เนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำ�ทรัพยากรใดๆ
ของบริษัท ไปใช้เพื่อดำ�เนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำ�ให้บริษัท สูญเสียความเป็น
กลางหรือได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการ/แนวทางดำ�เนินงาน

-- บริษทั สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสำ�คัญและมีจติ สำ�นึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
-- แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำ�แหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผล
ตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำ�ความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำ�ไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
-- บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ� โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistle Blower)
-- ผู้ที่กระทำ�การทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำ�ผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล สำ�หรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำ�หนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย
-- บริษทั จะสอบทานแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการดำ�เนินงานอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของกฎหมายและสภาพการดำ�เนินธุรกิจ
ทัง้ นี้ นอกเหนือจากการบริหารความเสีย่ งทางธุรกิจแล้ว บริษทั ได้เพิม่ ความเสีย่ งด้านการทุจริตเป็นส่วนหนึง่ ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงมีการดำ�เนินการเพือ่ กำ�หนดและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษทั อีก
ด้วย ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบ
การของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำ�เสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำ�การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนัก
ลงทุนต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำ�เสมอ ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง
โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ  เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุน
หรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานเป็น
ประจำ� รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์กร ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทยัง
ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่�ำ เสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็นประจำ�
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ข้อมูลทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำ�ปี โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำ�คัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ทีแ่ ท้จริงของบริษทั โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซงึ่ เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษทั (http://investor-th.planbmedia.co.th) โดยสม่�ำ เสมอด้วยข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั อนึง่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
4) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
5) แบบ 56-1 และรายงานประจำ�ปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
6) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
7) โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
8) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
10) นโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
11) กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12) จรรยาบรรณสำ�หรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
13) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
ในปี 2562 บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
Company Visit
Analyst Meeting
Roadshow
Press Release
Opportunity Day

จำ�นวนครั้งต่อปี
52
2
11
8
1

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำ�เนินการโดยหน่วยงานกำ�กับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิด
เผยข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
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การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ ไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน รวมทัง้ จัดทำ�และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั ให้มคี วามครบถ้วนอย่างสม่�ำ เสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์
โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำ�ขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย
นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญต่อสาธารณชน อาทิ เช่น  ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของ
บริษัท โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ
คณะผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานและ
การเงิน นโยบายและโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำ�ปีเกีย่ วกับจำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นราย
บุคคล รายงานข้อมูลเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หรือต่อ
การตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง งบการเงินและรายงานประจำ�ปี เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ทีเ่ ป็นผู้
ถือหุน้ และผูท้ สี่ นใจจะถือหุน้ ในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทการกำ�กับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะ
สัน้ และระยะยาว และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการดำ�เนินงานของบริษทั เป็นไปในทิศทางทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำ�เนินงาน
แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้า
หมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 2 ท่าน  ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมากกว่า  1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ทำ�งาน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท อนึ่ง บริษัทมีนโยบายกำ�หนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำ�นวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�หน้าที่
และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้กรรมการไม่ควร
รับเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
และบริษทั มีนโยบายให้กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 2 แห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
ของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำ�เป็นต้องเข้าไปกำ�กับดูแลกิจการ บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่งโดยรวมทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระ
ในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็น
สมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำ�หนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้
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2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจ ทำ�
หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์
ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงการพิจารณากำ�หนดงบประมาณของบริษทั
ตลอดจนกำ�กับดูแลให้คณะผูบ้ ริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาย
ใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า
3 ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวนทั้งสิ้น 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
โดยสามารถตั้งคำ�ถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
1. พิจารณากำ�หนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย
ทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการดำ�เนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่าย
จัดการจัดทำ�
2. กำ�กับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
3. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำ�เนินงานและงบประมาณ
ของบริษัท
4. ดำ�เนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำ�ระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
5. จัดให้มีการทำ�งบดุล และงบกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะ
สม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำ�เสนอ ก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�
ปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับ
ใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
8. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตแิ ละไม่มคี ณุ สมบัตติ อ้ งห้ามตามทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่ง ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็น
ชอบแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการเพือ่ นำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ใดและกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
10. พิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11. พิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตามคำ�นิยามทีก่ �ำ หนดโดยคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และเลขานุการบริษทั รวมทัง้ พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารดังกล่าว
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12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำ�เป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ทัง้ นี้ การมอบหมายอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบ
อำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใด
กับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทท่ี ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งึ่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำ�บอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่กรณีจำ�เป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม
2. ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
2 ฝ่ายเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึ่งสอดคล้อง
กับระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

3) การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ
และรายบุคคลเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำ�เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำ�มาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลัก
เกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำ�ปีเหนือหลักการกำ�กับดูแลกิจการใน 5 หมวดที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว  ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี โดย
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 เรื่องความคืบหน้าของแผนงาน และหมวดที่ 2 เรื่องการ
วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำ�ไปพิจารณากำ�หนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำ�มาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน โดยแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการ จัดทำ�ขึน้ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้างและลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท
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4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำ�หนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
-- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง หรือทุกๆ 2 เดือน ใน
หนึง่ ปีบญั ชีตามตารางนัดประชุมที่ได้ก�ำ หนดไว้ลว่ งหน้าทัง้ ปี และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำ�เป็น
และเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำ�หรับประชุมทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
-- มีการกำ�หนดวาระชัดเจนล่วงหน้า ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลให้กรรมการได้รบั เอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำ�การ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำ�หรับการศึกษา และ
พิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
-- ประธานกรรมการมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาให้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือ่ การอภิปราย
และเพียงพอสำ�หรับคณะกรรมการทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นสำ�คัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
-- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้อง
ไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ
-- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
-- นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีเ้ พือ่ เปิดโอกาส
ให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆ ทีอ่ ยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มกี รรมการที่
เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วม
กันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำ�นวน 1 ครั้ง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
5) คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำ�นวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อทำ�หน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บริษทั มีหน้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ  ชุด
ย่อยจำ�นวน 5 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการบริหาร
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบและคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามแนวทางทีส่ �ำ นักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ทีต่ อ้ งมีความรู้ ความ
เข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง)
โดยมีการกำ�หนดวาระการประชุมไว้ลว่ งหน้าชัดเจน และนำ�ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำ�กับ
ดูแลประกาศกำ�หนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 10 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะ
กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1

พลตำ�รวจเอกสมชาย

วาณิชเสนี

ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10/10

2

ดร.เพ็ญนภา

ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10/10

3

นางมลฤดี

สุขพันธ์รัชต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10/10

โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำ�
หน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน โดยเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย และดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังเคยดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญในสายการบัญชี
และการเงิน
นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัดในฐานะหน่วยงานภายนอก
(Outsource) ให้เป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิ
ธรรมวินจิ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายในบริษทั ทีด่ แู ลและประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด
โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 10 ครั้ง
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไป
นี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ตามข้างต้นต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน

ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
ดร.เพ็ญนภา  
นางมลฤดี
นายเอกภักดิ์

ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์  
นิราพาธพงศ์พร

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

1.พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษทั ทีค่ วรจะเป็นเมือ่ พิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์
ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
2. กำ�หนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก
- คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้
- ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการ
3. สรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำ�หนดไว้
- ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำ�
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- ในกรณีทมี่ กี รรมการพ้นจากตำ�แหน่งโดยเหตุอนื่ ใด (นอกจากการออกจากตำ�แหน่งตามวาระ) เพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการที่ว่างลง
- ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. พิจารณาโครงสร้าง จำ�นวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
กับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อ
จูงใจและรักษาไว้ซงึ่ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์กบั บริษทั และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบและนำ�
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำ�
เสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำ�เสนอจำ�นวนและรูป
แบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การทีส่ อดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาความเหมาะสมและเงือ่ นไขต่างๆ เกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ หรือหลัก
ทรัพย์อนื่ ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพือ่ ช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำ�หนดโดยกฎหมายหรือข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ
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คณะกรรมการบริหาร

บริษทั มีการจัดประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งการบริหารกิจการของบริษทั เป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 2 ท่าน  ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายปรินทร์  

โลจนะโกสินทร์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2

ดร.พินิจสรณ์  

ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการบริหาร

โดยมีนายประสงค์  จรุงเบญจธรรม ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษทั ทัง้ นี้ในการบริหารกิจการของบริษทั ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับหรือคำ�สัง่ ใดๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำ�วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำ�เนิน
งาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำ�เนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตามทีค่ ณะ
กรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั เิ ฉพาะกรณีหรือการดำ�เนินการใดๆ อันเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั ภายใต้วงเงินหรืองบ
ประมาณประจำ�ปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำ�นาจดำ�เนินการตามที่กำ�หนดไว้ โดยในการดำ�เนิน
การใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 25
ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำ�กับสถาบันการเงินใดๆ (Project
Finance) ด้วย
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำ�เนินงานในเรือ่ งและภายในกำ�หนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ
5.1 รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ �ำ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
5.2 รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ซึง่ รวมถึงงบการเงินประจำ�ปีและงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำ�หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาดำ�เนินการใดๆ ตามอำ�นาจหน้าทีข่ องตนทีก่ �ำ หนดในคำ�สัง่
นี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการบริหารทัง้ หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็น
องค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำ�เนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำ�เป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึง่ จะเรียก
ให้มกี ารประชุมเป็นกรณีพเิ ศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทงั้ นี้ ต้องบอกกล่าว วาระการประชุมล่วงหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำ�หน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำ�งาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำ�หน้าที่กลั่นกรองงานที่นำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำ�เนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ดำ�เนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำ�นาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได้
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11. ให้มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอำ�นาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจตามหนังสือมอบอำ�นาจที่ให้
ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำ�หนดหรือคำ�สั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำ�นาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงที่
ทำ�ให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยได้รบั การแต่งตัง้ จากกรรมการบริษทั ประกอบ
ด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
พลตำ�รวจเอกสมชาย
นายเอกภักดิ์
ดร.เพ็ญนภา

วาณิชเสนี
นิราพาธพงศ์พร
ธนสารศิลป์

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

1. พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับแนวปฏิบตั สิ ากล เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ลอดจนกำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2. พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
(Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีประจำ�ปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตัง้ คณะทำ�งาน เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนแต่ง
ตัง้ ทีป่ รึกษาอิสระทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษาและให้ค�ำ แนะนำ� ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำ�หนด
โดยกฎหมายหรือข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั และอย่าง
น้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
นางมลฤดี
สุขพันธรัชต์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.พินิจสรณ์
ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการ
นายธเนษฐ
โลจนะโกสินทร์
กรรมการ
นายเอกภักดิ์
นิราพาธพงศ์พร
กรรมการ
โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำ�หนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำ�กับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้า
หมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการกำ�หนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. สนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
6. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ และในกรณีทมี่ ปี จั จัย หรือเหตุการณ์
สำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด
7.  พิจารณาสอบทานการลงทุนในต่างประเทศ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6) ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจหน้าทีก่ �ำ หนดนโยบายและติดตามการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ า ยบริหาร และฝ่ายบริห ารมีอ ำ�นาจหน้ าที ่ ใ นการนำ � นโยบายไปปฏิ บ ั ติ แ ละรายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท โดยมีอำ�นาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั โดยรวมเพือ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำ�หนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำ�เนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำ�เนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมตั ิ และ/หรือ มอบอำ�นาจการทำ�นิตกิ รรมเพือ่ ผูกพันบริษทั สำ�หรับธุรกรรมปกติของบริษทั รวมถึงธุรกรรม
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำ�เนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่
ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง
6. ประสานงาน ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือ่ ปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่บริษัท
8. พิจารณาการนำ�สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบัน
การเงิน เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายค่าใช้จา่ ยการดำ�เนินงานปกติในวงเงินตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั มิ อบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำ�
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ ำ�คัญๆ ที่ได้ก�ำ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำ�หรับปี หรือทีค่ ณะกรรมการ
บริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำ�งานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก                    
ธรรมาภิบาลในการทำ�ธุรกิจ
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14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินการของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคา
ตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้
ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. ดำ�เนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารไม่มีอำ�นาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มา
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำ�คัญของบริษัทและ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการ
ที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำ�รายการเกี่ยวโยง
กันและการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
7) เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำ�หนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท
(2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(4) จัดทำ�และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รายงานประจำ�ปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทเช่น
กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำ�นักงานก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสถาบันผูเ้ ชีย่ วชาญอืน่ ๆ
อย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้   โดยบริษทั จะแจ้งให้กรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทราบเกีย่ วกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึง่
จะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนา ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

หลักสูตร

นางมลฤดี

สุขพันธรัชต์

1.KPMG Executive Briefing, Topic: IFRS 9, 16 in Practice for Manufacturing Industry, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี :KPMG
2.KPMG Audit Committee Forum, Topic: Intelligent Automation for Internal Audit, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี :KPMG
3.KPMG Audit Committee Forum, Topic: Robotic Process Automation (RPA) – Next Generation Workforce, บจก. เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี :KPMG
4.PwC Forensics Seminar on Anti-Money Laundering Compliance Risk, Law and Regulations, บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จำ�กัด
5.สัมมนา “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards” ทางข้างหน้าของการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย, คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์

นางสาวพาขวัญ

วงศ์พลทวี

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 286/2562) ปี 2562
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นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ โดยให้เลขานุการบริษทั นำ�เสนอเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการใหม่ เช่น คูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษทั โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้
ถือหุ้น ผลการดำ�เนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวม
ทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำ�แหน่งเป็นครั้งแรก
พร้อมทัง้ จัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบเกีย่ วกับลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ แผนการดำ�เนิน
งานในอนาคตประเด็นต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนอำ�นาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎหมายและกฎ
เกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับบทบาหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนโดยผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นผู้
บรรยายและตอบข้อซักถาม
9) แผนสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารงานของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนการดำ�เนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำ�มาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการ
ดำ�เนินการจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) สำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำ�แหน่ง พิจารณาจากความรู้ ศักยภาพ ประสบการณ์ และ
ผลการปฏิบัติงานเป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่ง (Successor) โดยมีการกำ�หนดแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จำ�เป็นตามตำ�แหน่งงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้สืบทอดตำ�แหน่งมีความพร้อมที่จะสืบทอดตำ�แหน่งได้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ทดแทนบุคลากรในตำ�แหน่งสำ�คัญ สำ�หรับการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
(2) เพื่อตอบสนองแผนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำ�ลังคน
(3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างกำ�ลังใจในการทำ�งานเนื่องจากเป็นการ
สรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำ�ดับแรก ทัง้ นี้ บริษทั ได้พจิ ารณาตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญทีจ่ �ำ เป็นต้องมีแผนสืบทอดตำ�แหน่ง
(Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำ�แหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลาย
ปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำ�งาน ความรู้ความชำ�นาญในงานที่ทำ� ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น
10) รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำ�ปีการจัดทำ�รายงานทางการเงินเป็นการจัดทำ�ตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำ�เสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ�  รวมทั้ง
กำ�หนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั เป็นสำ�คัญ ดังนัน้ จึง
ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันรายการทีอ่ าจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือ
ปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำ�เสนอรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั จัดให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงิน และการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั อยูเ่ สมอ จัดให้มกี ารกำ�หนดลำ�ดับขัน้ ของอำ�นาจอนุมตั แิ ละความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำ�หนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้
ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะทำ�หน้าที่ในการสรรหา
กรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ หรือเพือ่ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำ�นึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
ซึง่ จะประกอบด้วยกรรมการในจำ�นวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในธุรกิจสือ่ โฆษณา และทักษะของกรรมการทีจ่ �ำ เป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั รวมถึงวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน เพศ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย
การจัดทำ� Board Skill Matrix เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั จากการแนะนำ�ของกรรมการอืน่ ในบริษทั
การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการโดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั การสรรหาโดยทีป่ รึกษาภายนอก (Professional
Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อ
ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระนั้น
อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกได้ ทัง้ นีน้ อกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำ�แหน่ง
เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือ
(5) ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
นอกจากนี้ บริษัทยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเข้า
เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดย
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ไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำ�ขึ้นหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลด
ลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา พอที่จะ
สามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ
ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำ�แหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
กล่าวคือ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้กรณีที่
ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำ นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีส่ อดคล้องกับประกาศกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�หรือผู้
มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาต
ต่อสำ�นักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ น
วันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�
เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็น
ไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง  1 ปีกอ่ น
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
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เดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั บริษทั มีกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 37.5 ของกรรมการทัง้
คณะ ได้แก่ (1) พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี (2) ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์  (3) นางมลฤดี  สุขพันธรัชต์  โดยกรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดข้าง
ต้น ทั้งนี้ ในระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริษัท จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการบริหาร

ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั
และสามารถกำ�หนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำ�กับดูแลที่ทำ�ให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำ�เนิน
งานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้
1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย
บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท
นายปรินทร์
ดร.พินิจสรณ์  
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
บริษัท เวอริซายน์ จำ�กัด
บริษัท แอด คูซีน จำ�กัด
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำ�กัด
บริษัท โกลิ้งค์ ออนไลน์ จำ�กัด
บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำ�กัด
บริษัท เดอะ วันพลัส จำ�กัด
บริษัท เมอซี่ พลัส จำ�กัด
บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จำ�กัด
บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด
บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำ�กัด
บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำ�กัด
บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำ�กัด
บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด *
บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำ�กัด
บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จำ�กัด
บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำ�กัด
บริษัท แอทมอส แอพพาเรล จำ�กัด
บริษัท สแพลช มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำ�กัด
บริษัท แพลน บี ซีเอส จำ�กัด
บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำ�กัด
บริษัท แพลน บี มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี
*เดิมชื่อบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำ�กัด
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2) กลไกในการกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
บริษัทกำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานที่เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำ�รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำ�หน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์หรือการทำ�รายการสำ�คัญอืน่ ใดของบริษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง ใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล
และการทำ�รายการขัน้ ต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมถึงต้องกำ�กับให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำ�งบการเงินรวมได้ทันกำ�หนดอีกด้วย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) และเพือ่ ความ
โปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้
อำ�นวยการฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า เกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งจัดทำ�และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำ�หนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดทำ�และนำ�ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และของบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ก่อนนำ�ส่งสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำ�และนำ�ส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำ�การนับแต่
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐานะการเงินและสถานะของบริษทั ฯจนกว่าบริษทั จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทั
จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่าย
ขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน
แล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กำ�หนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำ�ข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตัก
เตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทำ�และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่า
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีส�ำ หรับปี 2562 เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท บริษทั และบริษทั ย่อยได้จา่ ยค่าตอบแทน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่   31 ธันวาคม 2562 ให้แก่บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น  5,450,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในด้านอื่น ๆ
นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น
ค่าบริการอื่น
-ไม่มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทได้มีการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไปยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2562 มีสิ่งที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ คือ
การกำ�หนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting)
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 35 ระบุไว้วา่ ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึง่ มีเสียงหนึง่
ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้กำ�หนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้กำ�หนดให้มีวิธิการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อ
เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

