หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)

คานา
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นาไปสู่ความเจริญเิิบโิและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ิ่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่ง สอดคล้องกั บหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนที่กาหนดโดยิลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ิลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในหมวดิ่างๆ จานวน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัิิิ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรมีการสอบทานหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้
ครอบคลุมประเด็นิ่างๆ ในอันที่จะนาไปสู่แนวทางปฏิบัิิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัิิ เพื่อนาพาบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดวึ้

คณะกรรมการบริษัทฯ
กุมภาพันธ์ 2560
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สารบัญ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.

การประชุมผู้ถอื หุ้น
การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุ้น
การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมิิการประชุมผู้ถอื หุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.
2.
3.
4.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
การคุ้มครองสิทธิของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.
2.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัิิิ่อผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยการปฏิบัิิิามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบิ่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.
2.

การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซิ์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การประเมินินเองของคณะกรรมการ
ค่าิอบแทน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ิระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแิ่งิั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ แิ่งิั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญิ่อบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อ บังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัิิรายการพิเศษ เป็นิ้น
บริษัทฯ ิระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และไม่
กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.

การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคาชี้แจงและเหิุผลประกอบใน
แิ่ละวาระหรือประกอบมิิที่ขอิามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุมสามัญ หรือสารสนเทศของบริษัทฯ
1.3 บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเิ็มที่
1.4 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
ได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทฯ นาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกิ้อง แม่นยา
2.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการิรวจสอบ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง
เพื่อิอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ิ่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมิิเป็นแิ่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแิ่งิั้งกรรมการ
2.4 บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ิรวจนับหรือิรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัิรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นิ้น เพื่อความโปร่งใสและิรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโิ้แย้งในภายหลัง
2.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และสอบถามิ่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
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3.

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นิอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นิั้งประเด็นหรือซักถาม บันทึก
คาถามคาิอบและผลการลงคะแนนในแิ่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร
รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแิ่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ภายในวันทาการถัดไปบนเว็บไซิ์ของบริษัทฯ
3.3 บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซิ์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจาก
วันประชุม
3.4 บริษัทฯ กาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถิรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการิ่อิลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซิ์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ิ่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นิอนการออกเสียงลงมิิ รวมทั้งสิทธิการ
ออกเสียงลงคะแนนิามแิ่ละประเภทของหุ้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นที่
เป็นฉบับภาษาไทย

2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแิ่งิั้งกรรมการเป็นรายคน

3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัิิ
3.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ิามกฎหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทุกเดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
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4.

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียของินเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ดการกิ จ การของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ เข้ า ด ารงิาแหน่ งครั้ งแรก และรายงานเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ
นั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ ในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
4.3 บริษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจให้เป็นไปิามมาิรฐาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าทารายการเกี่ยวโยงกัน
ิามข้อกาหนดของิลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และิลาดหลักทรัพ ย์
(“สานักงาน ก.ล.ิ.”) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และได้กระทา
อย่างยุิิธรรมิามราคาิลาดที่เป็นปกิิธุรกิจการค้า (Fair and at Arms’ Length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 บริษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิบั ิิิ่อผู้มี ส่วนได้เสียที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้ า พนักงาน อุิ สาหกรรม สังคม
คูส่ ัญญา เจ้าหนี้ ทางการที่มีอานาจควบคุมการประกอบธุรกิจ และผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทฯ คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวิามกฎหมายหรือิามข้อิกลงที่มีกับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
1.3 บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัิิิ่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
1.4 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายิ่อิ้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัิิ
ิามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ
1.5 บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ระบวนการและช่ อ งทางในการรั บ และจั ด การกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ ลู ก ค้ า โดยเปิ ด เผย
กระบวนการและช่องทางไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซิ์ของบริษัทฯ
1.6 บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส และ
เปิดเผยแนวทางดาเนินการในรายงานประจาปีและเว็บไซิ์ของบริษัทฯ
1.7 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทางานที่สะอาดปลอดภัย
1.8 บริษัทฯ มีนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม แนวทางดาเนินการิามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
1.9 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นมิิรกับสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ
1.10 บริษัทฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

2.

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยการปฏิบัิิิามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบิ่อสั งคม โดยแสดงกิจกรรม
ิ่างๆ และกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัิิิามนโยบาย
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.

การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เปิดเผยิ่อนักลงทุนถูกิ้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอิ่อ
การิัดสินใจของนักลงทุน
1.2 บริษัทฯ รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบัิิิามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
1.3 บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการิ่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี
1.4 บริษัทฯ จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
เพื่ อ ประกอบการเปิ ด เผยงบการเงิ น ทุ ก ไิรมาส ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และเข้ า ใจการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในแิ่ ล ะไิรมาสได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกเหนือจากข้อมูลิัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.5 บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
1.6 บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแิ่
ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจาปี
1.7 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าิอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแิ่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าิอบแทนอย่างเหมาะสม
1.8 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัทฯ ิอบข้อซักถาม และ
เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2.

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมู ลิามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่ านช่องทางของิลาดหลั กทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซิ์ของบริษัทฯ โดยกระทาอย่างสม่าเสมอพร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซิ์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ประกอบด้วยข้อมูลิ่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้าเป็น
ระยะเวลา 5 ปี
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางิรงและทางอ้อม
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(7) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางิรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นิั้งแิ่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และมีสิทธิออกเสียง
(8) การถือหุ้นทั้งทางิรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
(9) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีและหนังสือเชิญประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น
(10) ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
(11) นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(12) นโยบายบริหารความเสี่ยง
(13) นโยบายการแจ้งเบาะแส
(14) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัิิ วาระการดารงิาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ิ้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(15) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
(16) ข้อมูลิิดิ่อนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัิิหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้า นที่เป็นประโยชน์กั บบริ ษัทฯ เพศ และมีป ระสบการณ์ในธุรกิ จหลัก ทรัพ ย์ เพื่อให้
สามารถปฏิบัิิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการจะิ้องได้รับอนุมัิิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 12 ท่าน
1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ิ. ประกาศกาหนด
1.4 คุณสมบัิิขั้นิ่าของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” จะิ้องเป็นไปิามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ิ. และ
ิลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
1.5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากิาแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและ
กรรมการที่พ้นจากิาแหน่งิามวาระดังกล่าว สามารถได้รับเลือกิั้งจากที่ประชุมสามัญประจาปีกลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้
1.6 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัิิหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กาหนด
จานวนบริษัทที่กรรมการแิ่ละท่านจะไปดารงิาแหน่งให้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะิ้องไม่ดารงิาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของ
บริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ
1.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัิิในการไปดารงิาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของิาแหน่งกรรมการและจานวนบริษัทที่สามารถไปดารง
ิาแหน่งได้ ทั้งนี้ ิ้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
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1.8 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ิ่างๆ ที่คณะกรรมการจะิ้อง
ทราบ และปฏิบัิิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัิิิามมิิ
คณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการกาหนดคุณสมบัิิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ที่
เหมาะสม ที่จะปฏิบัิิหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดเผยคุณสมบัิิและประสบการณ์
ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจาปี
1.9 เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างิ่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัิิ
หน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

2.

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการิรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และ
อั ิ รามาร์ จิ้ น เริ่ ม ิ้ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ อนุ ญ าิให้ ลู ก ค้ า ซื้ อ ในบั ญ ชี เ งิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ร ะบบเครดิ ิ บาลานซ์ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยแิ่ละชุดมีขอบเขิหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นิอนการดาเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัิิหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัิย์ สุจริิ มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าิอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกิ่างหาก โดยคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้ทาหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าิอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดย
เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าิอบแทนของกรรมการิ่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอ
ิ่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัิิ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัิิค่าิอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายและรูปแบบค่าิอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่พิจารณาหลัก เกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัิิเหมาะสมเพื่อ
ดารงิาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลิามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และเสนอิ่อคณะกรรมการ
บริษั ทฯ เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ พิจารณาและเสนอิ่อ ที่ประชุ มผู้ถื อหุ้ น อนุมัิิ แิ่ งิั้งกรรมการ บริ ษัท ฯ เปิด เผย
หลักเกณฑ์และขั้นิอนในการสรรหาและแิ่งิั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไว้ในรายงานประจาปี

3.

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 บริษัทฯ กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยิ่างๆ อย่างชัดเจน
3.2 คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบวิสัยทัศน์ วัิถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัทฯ
3.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยิ้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาิรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการมอบหมายให้
ฝ่ายกากับดูแลิิดิามให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัิิิามจรรยาบรรณดังกล่าว
3.5 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางในการพิจารณาการทา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นสาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการิัดสินใจ
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3.6 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัิิิาม
กฎ ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ ฝ่ายิรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการิรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี
3.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย ความเสี่ ยงเชิง กลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้ า นสภาพคล่ อง ความเสี่ ยงด้ า นสิ นเชื่ อ ความเสี่ยงด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงในการปฏิบัิิงาน ความเสี่ยงด้านการิลาด และความเสี่ยงด้านการปฏิบัิิ
ิามกฎระเบียบ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการให้ความเห็ นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ยงไว้ใ น
รายงานประจาปี
3.9 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
และเปิดเผยแนวทางดาเนินการไว้ในรายงานประจาปีและเว็บไซิ์ของบริษัทฯ

4.

การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษัท ฯ จั ดให้ มีก าหนดการประชุ มและวาระการประชุ มคณะกรรมการเป็ นการล่ วงหน้า ทั้งปี แ ละแจ้งให้
กรรมการแิ่ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.2 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และประธานคณะกรรมการสามารถเรียกให้มีการประชุม
พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็นเร่งด่วนได้
4.3 คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สาคัญ
ได้นาเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแิ่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ิ่อบริษัทฯ เข้า
สู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ
ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกั น บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกท่านให้
ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.7 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเิิมใน
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยิรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเิิมได้จากเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย ภายในขอบเขินโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4.9 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ เป็นผู้ บริหารมีโอกาสที่ จะประชุมระหว่า งกันเองิามความจาเป็นเพื่ อ
อภิปรายปัญหาิ่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้
คณะกรรมการทราบถึงผลการประชุม
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5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิ บัิิ งานด้ว ยินเองอย่า งน้อ ยปีล ะ 1 ครั้ ง เพื่อ ให้ค ณะกรรมการร่ วมกั น
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขิ่อไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผล
ปฏิบัิิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบัิิงานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์
ขั้นิอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี

6.

ค่าตอบแทน
6.1 บริษัทฯ กาหนดค่าิอบแทนของกรรมการให้มีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัิิอยู่ในอุิสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขิของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแิ่ละท่าน
6.2 บริษัทฯ กาหนดค่าิอบแทนของผู้บริหารให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัิิงานของแิ่ละท่าน และิ้องคานึงถึง
ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้ร้บ

7.

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และพนักงานในทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัิิงานอย่างิ่อเนื่อง
7.2 ทุกครั้งที่มีการแิ่งิั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ิ่อการปฏิบัิิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ
ใหม่
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