หมวด 1
การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกร
ที่สรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน
1.1 ความเขาใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนําที่ตองกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความเขา ใจในบทบาทและตระหนั ก ถึ งความรับ ผิ ด ชอบในฐานะผู นํ า ในการกํ า กั บดู แ ลการ
บริหารงานของบริษัท เพื่อสรางสมดุลยระหวางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการบริษัททบทวนถึงปจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอบริษทั เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีวาระติดตาม
การดําเนินงานดังตอไปนี้
1.1.1
1.1.2
1.1.3

ทบทวน/กําหนด วัตถุประสงคและเปาหมาย
การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

1.2 การสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อสรางความมั่นใจวาผลแหงการบริหารงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลอยางนอย
ดังตอไปนี้
• สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
• ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
• เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
• ปรับตัวไดภายใตปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหบรรลุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการ ดังตอไปนี้
1.2.1

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดความสําเร็จของการดําเนินงานบริษัทฯ ดวยตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลประกอบการ
ทางการเงิน ควบคูไปกับการคํานึงถึงจริยธรรม กระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ เพื่อใหมั่นใจวามี
ความสมดุลยระหวางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกํากับดูแลใหมีตัวชี้วัดที่มิใชดานการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

1.2.2

คณะกรรมการจะประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการอยางเครงครัด และสนับสนุน
ใหสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม

1.2.3

จัดใหมีนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่น ๆ ทั้งระดับ
นโยบายและระดับจัดการที่จําเปน เพื่อใชแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและ
พนักงาน รวมถึงกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนนโยบายดังกลาวใหเปนปจจุบนั
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1.2.4

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลใหมีการสื่อสารนโยบาย ตามขอ 1.2.3 ขางตนแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนใหมีความเขาใจ และสงเสริมใหนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติในกระบวนการทํางานตามปกติ
เพื่อใหสามารถติดตามผลการปฏิบัติ การพิจารณาแกไขและปองกัน รวมถึงทบทวนนโยบายเปนประจํา

1.3 ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริตตอบริษัท และดูแล
ใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อแสดงใหเห็นวากรรมการและผูบ ริหารทุกคน ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต บริษัทฯ
กําหนดให
1.3.1

ในการปฏิบัติหนาที่/การตัดสินใจ ของกรรมการและผูบริหารทุกคน จะกระทําภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

1.3.2

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจไดวา การดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติที่
ประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดกําหนดไว บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับตางๆ ระบุ
กฎหมาย ข อ กํ า หนด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ รวมถึ ง เฝ า ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงเปนประจําทุกเดือน และกําหนดใหเปนความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ที่ตองรายงานผลทุกไตรมาส

1.3.3

ฝายจัดการจะพิจารณาการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การอนุมัติธุรกรรมที่รวมถึงคาสินไหมทดแทน การ
ทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การจายเงินปนผลเปนตน ใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด

1.4 มีการแบงแยกขอบเขตหนาที่และความรัดผิดชองของคณะกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายจัดการ
อยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.4.1

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทํากฎบัตร (Charter) ที่ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอยแตละชุด เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทุกคน มีการทบทวนกฎบัตร
ดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบงบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ประธานเจาหนาที่
บริหารและฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร

1.4.2

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขาใจขอบเขตหนาที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการงานบริษัท ซึ่งที่
สําคัญ ไดแก อํานาจในการอนุมัติ ธุรกรรมตา งๆ ใหแก ฝายจั ดการ โดยกําหนดใน “ตารางอํ านาจอนุมั ติการ
บริหารงาน” อยางไรก็ดีการมอบหมายดังกลาวมิไดเปนการปลดเปลื้องหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการยังจะติดตามดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ขอบเขตหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการ อาจพิจารณาแบงออกเปน ดังนี้
(1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบหลัก ใหมีการดําเนินการอยางเหมาะสม ประกอบดวย
ก. การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งประพฤติตนเปนตนแบบ
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ค. การดู แ ลโครงสร างและการปฏิ บั ติ ของคณะกรรมการ ให เ หมาะสมต อการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
เปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดคาตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผูจัดการ
จ. การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
เปาหมายหลักขององคกร
(2) เรื่องทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการรวมกับฝายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจาหนาที่
บริหารและฝายจัดการพิจารณารวมกัน โดยฝายจัดการเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบและรายงานให
คณะกรรมการทราบเปนระยะๆ ตามที่เหมาะสม ประกอบดวย
ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงานประจําป
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ
ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและการจัดการ
และพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ฉ. การดูแลใหการเปดเผยขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินมีความนาเชื่อถือ
(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลระดับนโยบาย และมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารและ
ฝายจัดการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ประกอบดวย
ก. การจัดการ (execution) ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติ แลว ซึ่ ง
คณะกรรมการจะปลอยใหฝายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงานตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว
คณะกรรมการจะติดตามดูแลผลโดยไมแทรกแซงการตัดสินใจ เวนแตมีเหตุจําเปน
ข. เรื่องที่ขอกําหนดหามไว เชน การอนุมัติรายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย เปนตน
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