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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทฯ	ที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและบริการ	มีสาขาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าเป็นจำานวนมาก	และเป็นที่ยอมรับในเรื่องการบริการ	ความปลอดภัย	และคุณภาพของอาหาร	จึงทำาให้บริษัทฯ	
มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	นอกจากการดำาเนินธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มีความเชื่อมั่นในหลักการและได้นำาข้อบังคับต่างๆ	มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	กำาหนดนโยบายบริหารกิจการ	
รวมถึงการกำากับดูแลภายในหน่วยงาน	เพื่อให้กิจการดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ได้วางไว้
	 ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบนั้น	เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้อง	โปร่งใส	และ
มีความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	รวมถึงเป็นการปลูกฝัง
ให้พนักงานของบริษัทฯ	ได้ตระหนักและมีจิตสำานึกในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจด้านบริการ	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี
ของบริษัทฯ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้
กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึนมา	เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือนำาไปสู่การเติบโตและความม่ันคงท่ีย่ังยืน
และเป็นบริษัทฯ	ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีเจตนารมณ์
ที ่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ	เป็นองค์กรที ่ม ี
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจการกำากับ
ดูแลกิจการ	และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ	
โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
และคำานึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้เสียโดยรวม	มีคุณธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และ
ตรวจสอบได้	จึงได้กำาหนดเป็นนโยบาย
ด้านการจัดการดูแลท่ีดี	เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร	และผู้ร่วมงานทุกๆ	คน
ที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะให้ความ

สำาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก	อีกทั ้งให้
ความสำาคัญกับความเป็นอยู่และความสุขใน
การทำางานของพนักงาน	ประโยชน์องค์กร
และคู่ค้าร่วมกัน	เป็นลำาดับ
	 3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมุ่งม่ันและ
ทุ ่มเทปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบ	
มีความเป็นอิสระ	และมีการจัดแบ่งหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	รวมถึงผู้บริหารทุกท่าน
	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะวางตนให้เป็น
ท่ีเคารพนับถือ	และเป็นผู้นำาในเร่ืองจริยธรรม
และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
	 5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะทำางาน
ด้วยความเสียสละ	ไม่คิดเล็กคิดน้อยใน
ประโยชน์ส่วนตน	จะคำานึงถึงผลลัพธ์โดย
รวมขององค์กร	และส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอ

	 6.	 เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ	ทั้ง
ในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงิน
อย่างเพียงพอ	เช่ือถือได้	และทันเวลา	เพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
	 7.	 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน	มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ	และมีช่องทางในการสื่อสารกับ
บริษัทฯ	ที่เหมาะสม
	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื ่องขึ ้นตามความ
เหมาะสม	เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน
ที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ	และมีระบบ
การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและม ีกระบวนการสรรหาท ี ่
โปร่งใสเป็นธรรม	
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หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ	
ผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ทำา
หน้าท่ีแทนผู้ถือหุ้น	และมีสิทธิในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั ้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	มีการให้ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่
และวาระการประชุม	โดยมีคำาชี ้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ	หรือประกอบ
มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น	หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุม	และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ละเว้นการกระทำาใดๆ	
ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ
ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
	 1.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะอำานวย
ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น	สถานที่
จัดการประชุมให้มีขนาดเพียงพอรองรับ
จำานวนผู้ถือหุ้น	อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียง	และไม่ไกลเกินไปจนเป็น
อุปสรรคในการเดินทาง
	 1.3.	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอวาระการประชุมหรือส่งคำาถามเก่ียวกับ
บริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ตามช่องทางที่บริษัทฯ	จัดให้	
	 1.4.	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน
ผู้ถือหุ้น	โดยได้รับเอกสารและคำาแนะนำา
ในการมอบฉันทะ	ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย	พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการ
อิสระให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.1.	บริษัทฯ	ได้มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้
กับการประชุมผู้ถือหุ้น	การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนน	และแสดงผล	เพื่อให้การ
ดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว	
ถูกต้อง	และแม่นยำา
	 2.2.	บริษ ัทฯ	เปิดโอกาสให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
ซักถามประธานกรรมการ	และประธาน
กรรมการชุดย่อย	ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวาระ
การประชุม	
	 2.3.	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แยกสำาหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอใน
การลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
	 2.4.	บริษัทฯ	จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ ้น	
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุม
	 2.5.	ประธานในที ่ประชุมต้องจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสม	และส่งเสริมให้
ผู ้ถ ือหุ ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ต้ังคำาถามท่ีเก่ียวข้องต่อท่ีประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมนั้นๆ

3. การจัดทำารายงานการประชุม และ
การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
	 3.1.	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	บันทึก
การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน	และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที ่ประชุมทราบก่อน
ดำาเนินการประชุม	รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือซักถาม	นอกจากน้ี
บันทึกคำาถามคำาตอบ	และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	คัดค้าน	
และงดออกเสียงเป็นอย่างไร	รวมถึงบันทึก
รายชื ่อกรรมการผู ้ เข ้าร ่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุมด้วย
	 3.2.	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระใน
การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวัน

ทำาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงการ
ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	โดยดำาเนินการ
ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	แจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบ
วาระ	และความเห็นของคณะกรรมการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่างน้อย	28	วันก่อน
วันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	
ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียงลง
มติ	รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตาม
แต่ละประเภทของหุ้น
	 1.3.	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	จัดทำา
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งฉบับ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 2.1.	บริษัทฯ	ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และ
ขั ้นตอนในการให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นที ่จะเสนอ
วาระในการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้น	และ
เสนอชื ่อบุคคลเพื ่อเข้าร ับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำาหนดออกตามวาระล่วงหน้า	โดยบริษัทฯ	
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 2.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ดำาเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม	และไม่เพิ ่มวาระในที่
ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
	 2.3.	คณะกรรมการบริษัทฯ	เปิดโอกาส
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ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล
และเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ซ่ึงรวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และ
เพื่อเป็นการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	
Governance)	บริษัทฯ	ได้มีการกำาหนด
นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้
	 3.1.	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่มี
สาระสำาคัญและงบการเงินของบริษัทฯ	ซ่ึงยัง
มิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป	ทำาการเผย
แพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน	รวมทั้งมิให้มีการล่วงรู้
ข้อมูลระหว่างส่วนงาน	เพื่อป้องกันการนำา
ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญซึ่งยังมิได้เปิด
เผยแก่สาธารณชนทั ่วไปไปเปิดเผยก่อน
เวลาอันควร	เว้นแต่ส่วนงานนั้นจำาเป็นต้อง
รับทราบโดยหน้าท่ี	และให้ดูแลข้อมูลดังกล่าว
เช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล	ทั้งนี	้
ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ
ที่กำากับดูแล	
	 3.2.	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่
สำาคัญและงบการเงินของบริษัทฯ	ทำาการ	ซ้ือ
ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง	1	เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ให้แก่สาธารณชนทราบ	และจนกว่าจะพ้น	
24	ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น
สู ่สาธารณชน	(Blackout	Period)	ทั ้งนี ้
บริษัทฯ	จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
เกี่ยวกับช่วงระยะเวลา	Blackout	Period	
ล่วงหน้า	14	วันก่อนถึง	Blackout	Period

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
	 4.1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย	จะต้องแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ	และต้องออกนอก
ห้องประชุมในวาระนั้นๆ
	 4.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที ่
พิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ที ่อาจจะเกิดขึ ้นรวมถึง
รายการที่เกี ่ยวโยงกัน	เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยมอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และให้ความเห็นเกี ่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมของบริษัทฯ	
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ
อย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	ลูกค้า	
คู่ค้า	คู ่แข่ง	เจ้าหนี้	สังคม	พนักงาน	และ
ผู้ถือหุ้น	ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	
โดยได้จัดทำาจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ให้พนักงานให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ	มีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี	ไม่ทุจริต
ไม่จ่ายสินบน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรง
และเป็นธรรม	ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติ
แยกตามกลุ่มต่างๆ	ได้ดังนี้

 ลูกค้า
	 มุ่งมั่นสร้างความพอใจและมั่นใจให้แก่
ลูกค้า	พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ	และบริการ
ท่ีดีย่ิงข้ึนต่อลูกค้า	อีกท้ังบริษัทฯ	ยังได้พัฒนา
ระบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	คำาติชม
และจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ซ ึ ่ง
มีหน้าที่รับข้อเสนอแนะ	รวมทั้งข้อร้องเรียน

ต่างๆ	จากลูกค้า	เพ่ือนำามาปรับปรุงการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 คู่ค้า
	 มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	เอื้อ
ประโยชน์ร่วมกัน	และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ
ของคู่ค้าในธุรกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์
อย่างสูงสุด	เป็นสิ่งที่บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญ
อย่างสูงต่อคู่ค้า	รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อ
ความลับทางการค้าของคู ่ค้า	นอกจากนี ้	
บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า	รวมถึงข้ันตอน
การทำาธุรกิจกับบริษัทฯ	เพื ่อให้มั ่นใจว่า
บริษัทฯ	มีการดำาเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
มีระบบ	เป็นธรรม	โปร่งใส	และสนับสนุน
คู่ค้าอย่างมีจริยธรรม	และบริษัทฯ	จะไม่ทำา
ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำาผิด
กฎหมาย	หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต	
 คู่แข่ง
	 มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง
เป็นธรรม	มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการให้บริการเพื ่อ
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า	ไม่ทำาลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ		
ในขณะเดียวกันถือว่าบริษัทอื่นเป็นคู่ค้าและ
เป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน	มีสัตยาบันร่วม
กันในการประกอบวิชาชีพ	
 เจ้าหนี้
	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	โดย
ปฏิบัติตามเง่ือนไข	ข้อตกลงของสัญญาต่างๆ
ท่ีได้ทำาไว้กับเจ้าหน้ีทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
หากเกิดกรณีที ่จะไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื ่อนไข	จะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี ้เป็น
การล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันความเสียหาย	นอกจากน้ีบริษัทฯ
ยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการเงินทุน
เพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม	
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการผิดนัด
ชำาระหนี้



140

 สังคม 
	 คณะกรรมการตระหนักถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม	โดยมอบเป็นนโยบายให้
ฝ่ายจัดการนำาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	
(CSR:Corporate	Social	Responsibility)	
เพื่อให้ความช่วยเหลือ	สนับสนุนและสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม	
และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกภาคส่วน
 พนักงาน 
	 ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมกันในการทำางาน	และยึดหลัก
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล	ทั้งค่าตอบแทน	สวัสดิการ	
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เพื่อความมั่นคงใน
อนาคตของพนักงาน	ตลอดจนให้ความ
สำาคัญเรื ่องการพัฒนาพนักงานทุกระดับ	
ในด้านความรู้	ทักษะ	และค่านิยมที่ดีในการ
ทำางาน	อีกทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงานในโรงงาน	และให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติงานมีการนำาระบบ
ประเมินและการวัดผลอย่างเป็นธรรมตาม
ความสามารถ	(Competency)	และได้
กำาหนดดัชนีการวัดผลสำาเร็จ	(KPIs	:	Key	
Performance	Indicators)	มาวัดผลสำาเร็จ
ในการทำางานของพนักงานเพื ่อเทียบกับ
เป้าหมาย

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
	 บริษัทฯ	มีการบริหารค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เมื่อเปรียบทียบกับทั้งภายในและภายนอก
องค์กร	สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจเดียวกัน	โดยจะพิจารณาจ่ายค่า
ตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน	และระดับ
ตำาแหน่งงานที่รับผิดชอบ	โดยอยู่ในรูปแบบ
ของเงินเดือน	โบนัส	และเงินตอบแทนพิเศษ
มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้างแต่ละระดับ
ตำาแหน่งงานอย่างเหมาะสม	ขณะเดียวกัน

การจ่ายค่าตอบแทนจะกำาหนดให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ	อัตราเงินเฟ้อ	และดัชนี
ราคาผู้บริโภค	โดยมีการสำารวจการจ่ายค่า
ตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กร
ภายนอกอย่างสม่ำาเสมอเพื่อรักษาสถานะ
และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	มีนโยบายในการดูแล
พนักงานด้วยการจัดสวัสดิการพนักงาน
ให้ครอบคลุมทุกระดับ	เพื่อเสริมสร้างให้
พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	โดยมีการ
ทบทวนสวัสดิการต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	ความจำาเป็น	
และมีอัตราสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน	

 ผู้ถือหุ้น
	 มุ่งมั ่นในการดำาเนินงานที่จะรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและ
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง	รวมท้ังมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	อย่างถูกต้องครบถ้วน
โปร่งใส	และเชื่อถือได้	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน	
รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	สามารถติดต่อ
ร้องเรียน	และรายงานการกระทำาท่ีไม่ถูกต้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ	ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
ดังนี้

	 •	 แจ้งผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบโดยตรง
และที่ตนไว้วางใจ
	 •	 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับ
บัญชา	หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 •	 ส่งทางไปรษณีย์ถ ึงประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ	หรือกรรมการของบริษัทฯ
ตามที่อยู่ดังนี้	

  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำ�กัด 
  (มห�ชน)
  1200 ถนนเทพรัตน 
  แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน�
  กรุงเทพมห�นคร 10260

	 เมื่อบริษัทฯ	ได้รับแจ้งเบาะแส	หรือข้อ
ร้องเรียน	บริษัทฯ	จะมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม
ดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้อง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู ้แจ้งเบาะแส	หรือผู ้ร ้องเร ียน	ในกรณี
ตรวจสอบแล้ว	พบว่ามีมูลความจริง	ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ
พิจารณารับทราบ	และสั่งการหรือกำาหนด
แนวทางในการดำาเนินการ	พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	เพื ่อ
ดำาเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 ภายหลังที ่คณะกรรมการสอบสวนได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว	จะเสนอ
แนะแนวทางในการดำาเนินการแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ
พิจารณาสั ่งการและกำาหนดแนวทางการ
ดำาเนินการแก้ไข	และพิจารณาบทลงโทษต่อไป

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าท่ีในการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	ท้ังท่ีเป็นทางการเงิน
และมิใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนทันเวลา
และเชื่อถือได้	อย่างเท่าเทียมกัน	ให้ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ	ทางรายงานประจำาปี
การแจ้งข่าวสาร	ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยครอบคลุมตาม
ข้อพึงปฏิบัติที ่ด ีตามที ่ตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทยได้กำาหนดแนวทางไว้	โดย
บริษัทฯ	มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญ
และจำาเป็นอย่างสม่ำาเสมอทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 2.	 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน
สถาบัน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ	ในการให้ข้อมูล	การดำาเนินงาน	
และการลงทุนของบริษัทฯ	ด้วยช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวก	รวดเร็ว	และเข้าถึงได้ง่าย
	 3.	 ข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	จะเปิดเผยหลัง
จากที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่ใน
การจัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน	และแสดงไว้
คู่กับรายงานประจำาปี	ค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำาปี
นอกจากนั้นจะต้องเปิดเผยรวมถึงจำานวน
ครั้งในการประชุมในแต่ละปี
	 5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงานการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	(Management	
Discussion	and	Analysis)	ควบคู่กับงบ
การเงินทุกไตรมาส	รวมถึงต้องพิจารณา
ค่าสอบบัญชีและเปิดเผยค่าสอบบัญชี
ในรายงานประจำาปี
	 6.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน	รวมท้ังรูปแบบ
หรือลักษณะของค่าตอบแทน	และรวมถึง
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
	 7.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องรายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	
	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบดำาเนินการตรวจสอบ
และดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดย
จัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น	พร้อมทั้งดำาเนินการให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที ่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน	นักลงทุน
รายย่อย	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์	และ
หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม	โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์	อีเมล	investorrelations
@mkrestaurantgroup.com	โดยในปี	2563
บริษัทฯ	ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้พบปะกับนักลงทุน
และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือนำาเสนอ
ผลการดำาเนินงาน	และตอบข้อซักถามต่างๆ
สรุปได้ดังนี้

	 •	 จัด	Analyst	Meeting	เป็นประจำาทุกปี
อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง
	 •	 Company	Visit	และ	Conference	
Call	เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางการ
ดำาเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ตลอดจน
ตอบข้อซักถามจากนักลงทุนผ่านทางอีเมล
และโทรศัพท์อย่างสม่ำาเสมอ
	 •	 จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศ	เพื ่อชี ้แจง	สื ่อสาร	และสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

	 หากผู ้ถ ือหุ ้นต้องการข้อมูลเพิ ่มเติม	
สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์	ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่	 	 	 1200	ถนนเทพรัตน
	 	 	 	 แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	
	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	
	 	 	 	 10260
โทรศัพท์ 0-2836-1000
อีเมล	 	 	 investorrelations@
	 	 	 	 mkrestaurantgroup.com

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัต ิของคณะ
กรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้ง

	 1.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจำานวน
ไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ควรไม่เกิน	12	คน	
สุดแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะกำาหนดเป็นคร้ังคราว
และในจำานวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่
	 1.2.	กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำากัด	และไม่มีลักษณะที ่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู ้ถ ือหุ ้นตามกฎหมาย	และ
ประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
	 1.3.	คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์
ในการให้กรรมการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอ่ืน
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำางานของ
กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งหลายบริษัทอย่าง
รอบคอบ	และเพื ่อให้มั ่นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน
บริษัทฯ	ได้อย่างเพียงพอ	โดยกำาหนดจำานวน
บริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่ง
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ในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน	4	บริษัท	
ทั้งนี้	เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที ่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง
หากจำานวนบริษัทท่ีกรรมการไปดำารงตำาแหน่ง
มีมากเกินไป	
	 1.4.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้ม ี
เลขานุการบริษัทฯ	ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้าน
กฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ	ควรทราบ	และปฏิบัติหน้าที่ดูแล
กิจกรรมของกรรมการ	รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ทั้งนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญา
ตรีทางด้านกฎหมายหรือบัญชี	หรือได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการ
	 1.5.	คณะกรรมการสามารถตั ้งคณะ
อนุกรรมการได้อย่างไม่จำากัดตามความจำาเป็น
เพื ่อช่วยกลั ่นกรองและควบคุมดูแลงาน
ด้านต่างๆ
	 1.6.	การแต่งตั้งคณะกรรมการมีความ
โปร่งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา	และเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ	พร้อมประวัติอย่างเพียงพอ
สำาหรับการคัดเลือก	เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะ
กรรมการสรรหาเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	พิจารณานำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
	 1.7.	มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการ
ทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 1.8.	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั ้งใหม่
จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูล
ที่มีความจำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	ภายในเวลา	
3	เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 1.9.	คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	

อย่างชัดเจน	ท้ังประเภทของตำาแหน่งกรรมการ
และจำานวนบริษัทท่ีสามารถไปดำารงตำาแหน่งได้
ท ั ้งน ี ้ 	ต ้องผ ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการก่อน
	 1.10.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทฯ	สรุปข้อมูลใหม่ๆ	ให้
กรรมการใหม่รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการ
บริษัทฯ	และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชม
กิจการ	เพื่อให้เข้าใจการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ	ได้ดียิ่งขึ้น

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

	 ประธานกรรมการมีหน้าที ่และความ
รับผิดชอบที่สำาคัญดังนี้
	 2.1.	พิจารณากำาหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	และดูแลให้กรรมการ
บริษัทฯ	ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	
ชัดเจน	และทันเวลาก่อนการประชุม	เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ	สามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม
	 2.2.	เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทฯ
และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ
	 	 2.2.1.	ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ตามระเบียบวาระ	ข้อบังคับบริษัทฯ
และกฎหมาย
	 	 2.2.2.	จ ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ	
และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ	ทุกคน
อภิปราย	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที ่	เป็นอิสระ	และใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างครบถ้วน
	 	 2.2.3.	สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะ
ต้องดำาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
	 	 2.2.4.	กำาหนดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ	โดยไม่มีกรรมการบริษัทฯ	
ที่มาจากฝ่ายจัดการ
	 2.3.	กำากับ	ติดตาม	และดูแล	เพื ่อให้

มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
	 2.4.	เป็นผู้นำาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปตามระเบียบวาระ	ข้อบังคับบริษัทฯ	
และกฎหมาย	โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม	
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน	และดูแลให้มีการตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส
	 2.5.	สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที ่ดี
ในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ
	 2.6.	เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ	และ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
ตามนโยบายของบริษัทฯ
	 2.7.	กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
และการจัดการอย่างโปร่งใส	ในกรณีที ่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 2.8.	กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ
มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
	 2.9.	กำากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยรวม	คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ	และกรรมการบริษัทฯ	แต่ละคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. การจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการช ุดย ่อย
เฉพาะเรื่อง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าท่ีพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีเก่ียวกับ
การดำาเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	ดังต่อไปนี้

	 3.1.	คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยแต่งต้ัง
จากกรรมการอิสระ	อย่างน้อย	3	ท่าน	โดย
อย่างน้อย	1	ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี/
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การเงิน	และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และตามนิยามกรรมการ
อิสระที่กำาหนดสำาหรับบริษัทฯ	โดยเฉพาะ	
เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบ	ระบบควบคุมภายใน
ระบบรายงานทางการเงิน	และการบริหาร
จัดการความเส่ียง	รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 3.2.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ
บริษัทฯ	เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน
ไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ ่งหนึ ่ง	และประธานของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ	ท้ังน้ี	ประธาน
กรรมการบริษัทฯ	ไม่ควรเป็นกรรมการหรือ
ประธานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 

	 4.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มี
การกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ล่วงหน้าเป็นรายปี	และให้เลขานุการ
บริษัทฯ	แจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ
กำาหนดการดังกล่าว	
	 4.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะได้รับข้อมูล
สารสนเทศที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการประช ุม
เป็นการล่วงหน้า	โดยเลขานุการบริษัทฯ
มีหน้าที ่จ ัดทำาหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบ ียบวาระการประช ุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย	5	วัน	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม	เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

	 4.3.	ประธานกรรมการเป็นผู ้ให้ความ
เห็นชอบในการจัดวาระการประชุม	โดยการ
ปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ
ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม	โดย
กำาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ	มีหน้าท่ีรวบรวม
การนำาเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมจาก
กรรมการแต่ละท่าน
	 4.4.	กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละ
วาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง	หรือ
งดให้ความเห็นในวาระนั ้นๆ	สำาหรับการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ในวาระใด
ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย	ประธานกรรมการ
จะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตาม
นโยบาย	โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อท่ีประชุม
เพ่ือรับทราบและเชิญกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย
ออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ	
	 4.5.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทฯ	ทำาหน้าท่ีบันทึกการประชุม
ให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา	และต้องมี
ความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็น
ของคณะกรรมการ	เพื่อใช้ในการอ้างอิง
	 4.6.	เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู ้บริหารประชุมกันเองตามความจำาเป็น	
เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ	เก่ียวกับการจัดการ
ท่ีอยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารไม่อาจกำาหนดค่าตอบแทนให้
ตนเองได้	เนื่องจากเป็นการขัดกันของผล
ประโยชน์	การกำาหนดค่าตอบแทนจึงต้อง
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณากำาหนดและเสนอให้กรรมการเห็นชอบ
จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่
คณะกรรมการได้ทำาไว้ต่อไป

	 5.1.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	มีหน้าที ่ให้คำา
แนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ	และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	ในด้านการกำาหนดโครงสร้าง/
องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ	และสอดคล้อง
กับผลการดำาเนินงาน	อยู่ในระดับที่สามารถ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	
มีโครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนที่มี
ความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ
		 5.2.	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์
และนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในแต่ละตำาแหน่งทุกปี	โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ต้องนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา	โดยกำาหนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำาปี
ผู้ถือหุ้น
	 5.3.	คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องรายงานเก่ียวกับค่าตอบแทน
กรรมการ	หลักการเหตุผลไว้ในรายงานประจำาปี
และงบการเงินของบริษัทฯ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 6.1	 บริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาทุกปี
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น	2	แบบ	คือ	การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
เพ่ือนำามาพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	ทั้งนี้	การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	บริษัทฯ	
จะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะ
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โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
ดำาเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสม
กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 6.2		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน
งานของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ท่ีเทียบเคียงกันได้	การดำาเนินงานตามนโยบาย
ของบริษัทฯ	ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ
และส ังคมโดยรวม	โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
จะนำาข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่า
ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร	

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

	 7.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และฝ่ายบริหาร	
จ ัดทำาแผนในการทดแทนตำาแหน่งงาน	
(Succession	Plan)	ในระดับบริหารและ
ตำาแหน่งในสายงานหลัก
	 7.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนดให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบ
เป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอด
งานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
	 7.3.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดำาเนินการ

เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่
จะเข้ามารับผิดชอบตามความเหมาะสม

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 8.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะส่งเสริม
และอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 8.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะได้รับ
การพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำากับดูแล
อย่างสม่ำาเสมอ	และต่อเนื่อง	โดยมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษ ัทฯ	ประสานงานกับ
กรรมการเพ่ือแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ




