คณะกรรมการบริษทั
การตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้ แนะทิศทางการดาเนิ นงาน ติดตามดู แลการ
ทางานของฝ่ ายจัดการ ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถ โปร่ งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ โดยเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.
มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
2.
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
3.
มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้
โดยรวม
4.
มีความรับผิดชอบที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของ
บริ ษัท ฯ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยสม่ า เสมอ (Accountability to
Shareholders) และตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of care) รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
5.
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.
กาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารจะสามารถนาวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นไป
ปฏิบตั ิให้เกิดผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.
ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดาเนิ นการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
ทางการเงิน และแผนงานบริ ษทั ฯ งบประมาณของบริ ษทั ฯ ที่กาหนด
4.
จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ นและการสอบบัญชี รวมทั้งดู แลให้มีระบบการควบคุ มภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5.
สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยง
กัน
6.
ก าหนดแนวทางการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งอย่ า งครอบคลุ ม และดู แ ลให้ ผู ้บ ริ ห ารมี ร ะบบ หรื อ
กระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง

7.
8.
9.

ดูแลให้มีระบบหรื อกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ดูแลให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่มและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม
ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสู ง

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการไม่ มกี ารกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัทอื่นของผู้บริ หารระดับสูง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ มี บริ ษัฯ
ย่ อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
2. ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ มกี ารจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ ง (ไม่ มกี รรมการใหม่ )

