บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯให้ความสาคัญและจัดการให้มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้ปลูกฝัง
จิตสานึกเรื่อง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัตติ ่อลูกค้า คูค่ ้า คู่แข่งขัน สังคม และพนักงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม บริษัทฯมีความ
เชื่อมั่นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง

โปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็น
ปัจจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯในระยะยาว

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มั่นทีจ่ ะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จึงกาหนดนโยบายกลไกการ
บริหารและระบบกากับดูแลเพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดย
แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตนและมี
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ ได้ใช้สิทธิ
ของตน
2. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
2.1 การซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน
นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
2.2 การมีส่วนแบ่งกาไรของกิจการ
2.3 การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2.4 ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่
ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า มี
โอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
2.5 คณะกรรมการบริษทั ต้องตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทาการใดๆอันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณาโดย
บริษทั ฯจะจัดสถานที่และเวลาทีเ่ หมาะสมเพื่อให้มผี ู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด โดยบริษทั ฯมีการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุน้ ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อม
ทั้งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้แล้วผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ประธานกรรมการเข้าประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อตอบคาถาม หรือให้ฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ
5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนน
เสียง
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หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุ้นทีต่ นมีและมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษทั ฯ
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รบั สารสนเทศทีจ่ าเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษทั ฯ และบริษทั ฯไม่แสดงความ
เอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
4. บริษทั ฯกาหนดให้ผู้ถือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
5. บริษทั ฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้
ตรวจสอบในกรณีมขี ้อโต้แย้งในภายหลัง
6. บริษทั ฯมีมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการป้องกันการนาข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
บริษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯให้
ความสาคัญในการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมี
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสาคัญ นอกจากนี้
บริษทั ฯยังมีนโยบายกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพร้อมทั่งบทลงโทษในการ
ที่ผู้บริหารหรือพนักงานนาข้อมูลภายในบริษทั ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยัง
มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ไว้ในรายงานประจาปีและเปิดเผยการถือหุ้นของบริษทั ฯของ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษทั ฯ

รับรู้ถงึ สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกาหนดและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน

ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงานและสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มนั่ คง
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
2. คณะกรรมการบริษทั คานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทากาไรให้กับบริษทั ฯ

ในการสร้างความ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
3. บริษทั ฯตระหนักถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ

และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทั้ง

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มี
การร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ

ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทฯดาเนินไป

ด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย
3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมุ่งมั่นเป็นตัวแทนทีด่ ีของผู้ถือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้
ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ฯในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การดาเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุน้
3.2 พนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จของบริษัทฯ บริษทั ฯจึง
ได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด่ ี รวมทั้งส่งเสริมการทางานเป็นทีม ปฏิบตั ิต่อ
พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน
จะพิจารณาบนพืน้ ฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ฯ บริษทั ฯมี
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
3.3 ลูกค้า บริษทั ฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี
จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดงั นี้
3.3.1

สินค้าและบริการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
จริงจัง

โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องและ

เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง
3.3.2

การรักษาข้อมูลของลูกค้า
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ลูกค้าก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่ กี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

3.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้ การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษทั ฯหรือขัดต่อ
กฎหมายใดๆ มีการคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคูค่ ้า การคัดเลือก
คู่ค้าต้องทาอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯถือว่าคูค่ ้าเป็นปัจจัยสาคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กบั ลูกค้า

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
3.5 คู่แข่ง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกู ขาดหรือ
กาหนดให้คคู่ ้าต้องขายสินค้าของบริษทั ฯเท่านั้นและไม่มนี โยบายการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆให้
ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
3.6 สาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษทั ฯในฐานะเป็นบริษทั ฯของคนไทย ตระหนักและมีจิตสานึกในบุญคุณ
ของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯมีการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษทั ฯให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึงและทันเวลาทั้งข้อมูลทาง
การเงิน ผลการดาเนินงานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษทั ฯ ได้รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุปและรายงานผล
การปฏิบัตติ ามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่นรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษทั ฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจาปี(56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
4. บริษทั ฯ ได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยจานวนครัง้
ของการประชุมและจานวนครั้งทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปีทผี่ ่านมา
5. มีหน่วยงานทีใ่ ห้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
6. บริษทั ฯกาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั ให้ที่ประชุมทราบทุกครัง้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
7. บริษทั ฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผย/รายงานสรุปการทาธุรกรรมใน
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงือ่ นไขการค้าทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
8. บริษทั ฯ
กาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผย/รายงานแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องให้ทปี่ ระชุมทราบทุกครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ในด้านจ่างๆของธุรกิจ มีจานวน
ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 หรือมากกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ จึง
ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารทีด่ ี (โดยมีกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
33.33( 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้บริษัทฯได้กาหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานบริหารเป็นคนละท่านกัน ทั้งนี้
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจกันอย่างเหมาะสม
1.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยเจาะจง
มีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งและมีประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการ
คัดสรร
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
2. ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยขอสรุปอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบ
อ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ าวมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรและภายในระย ะเวลาที่

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่
ได้รับมอบอานาจหรืออานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท อาจมอบอ านาจให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร มี อ านาจหน้ าที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอานาจที่ทาให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาอนุมัติรายการที่คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้น เป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหารและ
การจั ด การของคณะผู้ บ ริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เว้ น แต่ ใ นเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้
คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่นการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง มี ข อบเขตหน้ าที่ ในการกากับ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อ
หรือขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่ จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่
บริษัททาขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
3. วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง บริษัทฯมีการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทที่ จากตาแหน่งจามวาระ
1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ หากกรรมการ
มิไ ด้ต กลงกันเองเป็ นวิ ธอื่ น ให้ ใช้ วิธีจับ ฉลากกัน ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี หลั งๆ ต่ อ ไปให้ กรรมการคนที่ อยู่ ใ น
ตาแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ และมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็น ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกาหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัททาหน้าที่
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า
ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ
สาหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในประเด็นที่สาคัญ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนาเสนอข้อมูลประกอบการ
อภิปรายปัญหาสาคัญ เลขานุการบริษัททาหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วัน
จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทฯสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใสและ
เพียงพอในการจูงใจที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดดังกล่าว
จะดูตามความเหมาะสมของประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความชานาญของกรรมการ โดยดูจากค่าเฉลี่ย
รายได้ของอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร พิจารณาเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯและผลปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละท่าน
6. การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน
ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3
ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ผู้ จั ด การส านั ก ตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอานาจ
หน้าดังนี้
1.

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดย

ประสานงานกั บ ผู้ ส อบ

บัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่า จ าเป็ น และ
เป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2.

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) และระบบการตรวจสอบภายใน
( Internal Audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
6.1

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั

6.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
6.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั

6.4

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

6.7

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิ น้าที่ตาม
กฎบัตร ( charter )

6.8

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

7.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาในบริษทั
หรือบริษัทย่อย
เป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุม
เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสาคัญกับบริษทั ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็น
อิสระ
ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจาในช่วงสองปีก่อนดารงตาแหน่ง
ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ(เช่น การซื้อ,
ขาย วัตถุดิบ, สินค้า, บริการ การยืม, ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปีรวมทัง้ การแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทีพ่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการ
ตรวจสอบให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกล่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผู้อนุมตั ิ
พร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
ในกรณีตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ บริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและ
เรื่องอื่นๆตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
พิจารณาเรื่องจาเป็น เร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราวถัดไป
เพื่อทราบทุกครั้ง
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7.

การสรรหากรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท แม้ปจั จุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการ
บริษทั จะเป็นผู้พจิ ารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 นอกจากนี้ยงั เน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้ง

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และสิทธิการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ หนึ่งหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รบั เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้นให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8. คณะกรรมการบริหารของบริษัท
คณะผู้บริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการ
บริหารงานต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1.

2.
3.
4.
5.

พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
ในที่ประชุมคราวต่อไป
อนุมัติการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน
การปฏิบัติการอื่นๆ
จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
หรือบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท

ทั้งนี้ อ านาจของคณะผู้บริ หารจะไม่รวมถึงการอนุ มัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง ใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจ
ของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯสามารถทาหน้าที่และกากับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

