
รายงานประจ�าปี 256136

การก�ากบัดแูลกิจการ 

ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed Company) คณะกรรมการบรษิทั สตาร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) จึงมุง่มัน่ในการพฒันาระดับการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรษิทัฯ มรีะบบการก�ากบัดแูล
กจิการและแนวปฏบิตัท่ีิดี (Best Practices) และมุ่งหวงัให้บรษิทัฯ พฒันาระดบัการก�ากบัดแูลกจิการให้ได้รบัการยอมรบัว่ามกีารก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และสร้างมลูค่าเพิม่ให้เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูถ้อืหุ้น 

ในปี 2561 บริษัทฯ ปฏบิตัติามการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดังต่อไปน้ี

ซกัถำมของผูถื้อหุน้ด้วย และตวัแทนจำกบรษิทัศูนย์รบัฝำกหลกั
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั เป็นผูท้�ำกำรตรวจสอบกำรลงทะเบยีน
ของผูถ้อืหุน้ และตรวจนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงร่วมกบัทีป่รกึษำ
กฎหมำยอสิระของบรษิทัฯ กำรด�ำเนนิกำรประชมุเป็นไปตำมล�ำดบั
วำระกำรประชมุโดยไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชมุ

บรษิทัฯ ได้แจ้งรำยละเอยีดเกีย่วกบัองค์ประชมุ สัดส่วนผูเ้ข้ำร่วม
ประชุมท้ังด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีกำรลงคะแนน วิธีนับ
คะแนน ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังนั้น   
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะมีเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบ
ฉันทะมำ 
(2) ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวำระใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวำระนั้น
(3) ผู้ด�ำเนนิกำรประชมุจะถำมในแต่ละวำระๆว่ำมผีูค้ดัค้ำน หรือ
งดออกเสียงหรือไม่ หำกประสงค์จะคัดค้ำนหรืองดออกเสียง     
ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ส�ำหรบัท่ำนทีไ่ม่คัดค้ำนหรอืไม่งด
ออกเสยีง จะถอืว่ำอนมุตัติำมวำระนัน้ บรษิทัฯ จะน�ำคะแนนเสยีง
ทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจำกจ�ำนวนเสยีงทัง้หมด 
ท่ีเข้ำร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผล       
กำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
(4) เพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัธรรมำภบิำลทีด่ขีองตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในวำระเรื่องพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรซึง่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ และบริษทัฯ ได้เสนอช่ือ
กรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกำสให้       
ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมกำรทีต้่องกำรได้อย่ำงแท้จรงิ ผูถ้อืหุน้    
ทัง้ประสงค์จะลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง   
ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 
บรษิทัฯ มนีโยบำยสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ทกุคนมำเข้ำร่วมประชมุ    
รวมทัง้ผูล้งทนุสถำบนัด้วย โดยบรษิทัฯ ได้คดัเลอืกสถำนท่ีในกำร   
จดัประชุมท่ีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถงึ และเพยีงพอเพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นและ   
ผู้ลงทุนสถำบันสำมำรถเดินทำงได้สะดวกในกำรเข้ำมำประชุม 
นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ได้ก�ำหนดเวลำในกำรประชุมให้ผูถ้อืหุ้นได้มีโอกำส
และสทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน ของบรษัิทฯ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ จดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2560 ในวนัจันทร์ท่ี 30 
เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. (ภำยใน 4 เดอืนนับแต่วนัส้ินสดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ) โดยใช้วธิกี�ำหนดรำยชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธิ
เข้ำร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้น (Record Date) และรวบรวม รำยชือ่
ผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้ บริษทัศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (Thailand Securities 
Depository Co., Ltd.) ซึง่เป็นนำยทะเบียนของบรษัิทฯ จดัส่ง
หนงัสอืเชญิประชมุทัง้ฉบบัภำษำไทย และภำษำองักฤษ พร้อม
รำยงำนประจ�ำปี ในรปูแบบ CD-Rom ให้กบัผูถื้อหุน้ล่วงหน้ำ 14 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณำบอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์
ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 3 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุน้  
ได้มีเวลำพจิำรณำข้อมลูเพียงพอ 
หนงัสอืเชญิประชมุระบุรำยละเอียดของวำระกำรประชุมชดัเจนว่ำเป็น
เร่ืองทีเ่สนอเพ่ือรบัทรำบ เพือ่อนุมตั ิ หรอืเพือ่พจิำรณำแล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระ พร้อมเอกสำรข้อมลู
ประกอบกำรประชุมทีม่รีำยละเอียดครบถ้วนเพยีงพอ

นอกจำกนีย้งัมกีำรแจ้งรำยละเอยีดให้ผูถ้อืหุน้น�ำหลกัฐำนทีจ่�ำเป็น 
เพือ่น�ำมำแสดงตนในวนัประชมุผู้ถอืหุน้เพือ่รกัษำสิทธใินกำรเข้ำร่วม
ประชมุ และให้สิทธิผูถ้อืหุน้ในกำรมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่มำประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนแทนตน โดยแนบแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
(ตำมแบบทีก่รมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ก�ำหนด) 

ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชมุ
ได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชมุไม่น้อยกว่ำ 1 ชัว่โมง และใช้ระบบบำร์โค้ด 
(barcode) ในกำรลงทะเบยีนพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละ
วำระให้กบัผูถื้อหุน้ และให้สทิธผิูท่ี้เข้ำร่วมประชมุภำยหลงัจำกท่ีเริม่
ประชมุแล้วสำมำรถลงคะแนนได้ส�ำหรบัวำระทียั่งไม่มกีำรลงมต ิ ใน
กำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี 2561 นัน้ มกีรรมกำรของ 
บริษทัฯ เข้ำร่วมประชมุ 7 ท่ำนจำกจ�ำนวน 8 ท่ำน รวมท้ังผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วข้องในแต่ละวำระ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ทีป่รกึษำทำงกำรเงินของบรษัิทฯ และท่ีปรกึษำกฎหมำยอสิระของ 
บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมประชมุเพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็ และตอบข้อ     
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สอบถำม และแสดงควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่ำงๆได้อย่ำงเตม็ท่ี 
บรษัิทฯ มช่ีองทำงให้ผูถ้อืหุน้ได้ส่งค�ำถำมทีต้่องกำรให้ตอบในท่ีประชมุ
ได้ล่วงหน้ำทำงอเีมล์ไปยงันกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ หรอืโดยทำง
โทรสำรของบรษิทัฯ 

บรษัิทฯ ได้มกีำรบันทกึรำยงำนกำรประชมุ โดยบนัทกึวำระกำรประชมุ 
เนือ้หำกำรประชมุ ผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุน้ 
ประเด็นข้อซกัถำม ควำมคิดเหน็ ค�ำช้ีแจง ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ไว้อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ส�ำหรบัรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุ้นนัน้ บรษัิทฯ 
ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้แล้วเสรจ็ภำยใน 7 วนัหลงักำร
ประชมุผูถ้อืหุน้โดยได้จดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุอย่ำงเป็นระเบยีบเพือ่ให้
ผูถ้อืหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 
นอกเหนอืจำกสทิธใินกำรลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้น ผูถ้อืหุ้น
ยังได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐำนอืน่ๆ ได้แก่ สทิธกิำรได้รับส่วนแบ่งในผลก�ำไร/
เงนิปันผลอย่ำงเท่ำเทยีมกนั สทิธใินกำรได้รับกำรปฏบิตัท่ีิเท่ำเทียมใน
กำรรบัซือ้หุน้คนืโดยบริษทัฯ เป็นต้น ซึง่สทิธข้ัินพ้ืนฐำนเหล่ำนีม้กี�ำหนด
เป็นกฎหมำยอยู่แล้ว 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส�ำคัญเกีย่วกบัสทิธิของผูถ้อืหุน้  
ทกุๆ คนและปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรม 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรอืรำยย่อย หรอืผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ 
โดยได้ด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี

(1) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบยีบวำระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุเสมอ จะไม่เพิม่วำระ
กำรประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำหำกไม่จ�ำเป็น โดยเฉพำะ 
วำระส�ำคัญท่ีต้องให้ผูถื้อหุน้ใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนตดัสนิใจ
(2) เสนอรำยชือ่กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เพือ่เป็นทำงเลอืก
ในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ
กรรมกำรแต่ละคนมส่ีวนได้เสียในระเบยีบวำระใดบ้ำง เช่น วำระกำร
แต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกตำมวำระ เป็นต้น
(3) ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงทกุวำระ โดยจดัท�ำบัตร  
ลงคะแนนแยกแต่ละวำระเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ ตำม
สมควร 
(4) ประธำนในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลำให้กบัผูถื้อหุ้นมโีอกำสในกำร
แสดงควำมคดิเหน็ ในกำรประชมุประจ�ำปี 2561 บรษิทัฯ เปิดโอกำส
ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และตัง้ค�ำถำมต่อทีป่ระชมุในเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง
กบับรษิทัฯ ได้ รวมทัง้ให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�ำถำมเพือ่สอบถำมข้อมูลในแต่ละ
วำระหรอืข้อมลูอืน่ๆของบรษิทัล่วงหน้ำผ่ำน E-mail address: ir@
starsmicro.com หรอืทำงโทรสำร 035-258-914 และสอบถำม    
รำยละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ทีนั่กลงทนุสัมพันธ์ โทรศพัท์ 035-258-555 
ต่อ 313 อย่ำงไรกต็ำมในปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดส่งเรือ่งใด   
มำเพือ่สอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็
(5) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดแูลให้บรษิทัฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกำศค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลู
กำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยง และกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยทรัพย์สนิทีส่�ำคัญ
ของบรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชี      
ทีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชี
(6) คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะให้ควำมส�ำคญักบัรำยกำรระหว่ำงกนั  
หำกมรีำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบั
บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอือำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งไม่อยู่ในเง่ือนไข      
ทำงธุรกิจปกติ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้       
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ 
(7) ก�ำหนดมำตรกำรให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรต้องเปิดเผยข้อมลู 
ถงึกำรมผีลประโยชน์ส่วนตนต่อกำรท�ำธรุกรรมใดๆ อนัอำจกระทบ
กับบริษัทฯ ผ่ำนแบบฟอร์มรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย โดยมี
เลขำนกุำร บริษทัฯ เป็นผูร้บัรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูกำรมส่ีวนได้
เสยีและน�ำส่งประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
ซึง่ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรทกุคนเปิดเผย
ข้อมลูกำรมส่ีวนได้เสยีของตน ซึง่ทัง้ปีนีไ้ม่มกีำรกระท�ำใดขดัต่อข้อ
ก�ำหนดในเรือ่งกำรท�ำธรุกรรมท่ีเกีย่วโยงกนั

บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรบรษัิทฯ รำยงำนกำรซือ้-ขำย
หุน้/ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ทกุครัง้ (ซึง่รวมถงึกำรถอืของ
คูส่มรส และบุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิำวะ) ภำยใน 7 วนัท�ำกำรนบัแต่
วนัทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัย์ โดยให้ส่งรำยงำนมำยงัเลขำนกุำรบรษิทัฯ 
เพือ่รำยงำนต่อไปยังทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วข้อง 
ดงันี้

1. ผูถ้อืหุ้น : บรษัิทฯ มีนโยบำยปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีม 
เป็นธรรม ให้ควำมส�ำคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไม่กระท�ำกำรใดๆ  
อนัเป็นกำรละเมดิหรือริดรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้
2. พนกังำน : บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏบิติัต่อพนกังำนทกุคนอย่ำง         
เท่ำเทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสม
3. คูค้่ำและเจ้ำหน้ี : บรษัิทฯ มีนโยบำยปฏิบัตต่ิอคูค้่ำและเจ้ำหนีอ้ย่ำง
เป็นธรรม เป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำ และ/หรอื ข้อตกลงใน
สญัญำท่ีท�ำร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั หำกเกดิกรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏิบตัิ
ตำมเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้ได้ บรษิทัฯ จะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบล่วงหน้ำ
เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
4. ลูกค้ำ : บรษิทัฯ มนีโยบำยให้บรกิำรทีม่คีณุภำพและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยให้ควำมส�ำคญัด้ำนควำมปลอดภยัควบคู่
กนัไป โดยมหีลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกลกูค้ำ และพจิำรณำเครดิต
ลมิติของลกูค้ำส�ำหรบัลกูค้ำเก่ำ และลกูค้ำใหม่ ซึง่ต้องมฐีำนะ    
กำรเงนิ และประวัติกำรช�ำระหนีท้ีด่ี 
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5. คู่แข่ง : บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏิบัติตำมกตกิำกำรแข่งขันท่ีด ีและ
หลกีเลีย่งวธิกีำรไม่สจุรติเพือ่ท�ำลำยคูแ่ข่ง 
6. สังคมรวมและสิง่แวดล้อม : บรษิทัฯ ให้กำรสนับสนุนกจิกรรม
อันเป็นประโยชน์ และส่งเสรมิคุณภำพของสงัคม และส่ิงแวดล้อม
โดยรวม และบรษัิทฯ มกีำรก�ำหนดนโยบำยควำมรับผดิชอบของ
สงัคม เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ได้ค�ำนงึถงึ
ปัจจยัด้ำนสิง่แวดล้อมและสังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ          
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้ำงต้นด้วยควำม      
เป็นธรรม คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้จดัให้มีช่องทำงในกำรร้องเรยีน
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่   
อำจเป็นปัญหำกบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้โดยตรง 

ตดิต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ กรรมกำรอสิระ ผ่ำนทำงเลขำนุกำร 
บริษทัฯ 

ทางอเีมล์ : yunyong-s@starsmicro.com 
โทรสาร : 035-258-914 
หรอืส่งจดหมายปิดผนกึมายงัเลขานุการบริษทัฯ 
ทีอ่ยู่ : บรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) 605-606 นคิมอตุสำหกรรมบำงปะอนิ หมูท่ี ่2 ต.คลองจิก 
อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยำ 13160

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ดูแลและส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูล         
ทีเ่กีย่วข้องกบักจิกำร ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงนิ รำยงำนกำรเงนิ ให้ตรง
เวลำตำมข้อก�ำหนดเรือ่งกำรเปิดเผยข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์  
แห่งประเทศไทย โดยน�ำเสนอท้ังในรปูภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
เพือ่ให้นกัลงทนุ ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วข้องต่ำงๆ ได้รับทรำบข้อมลู  
ได้อย่ำงโปร่งใส เท่ำเทียมกนั นอกจำกนีไ้ด้มกีำรเปิดเผยรำยงำน   
ผู้สอบบญัช ีตวัเลขทำงกำรเงนิ และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ
อย่ำงครบถ้วนด้วย
บริษทัฯ ได้เปิดเผยบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
คณะกรรมกำรชดุย่อย จ�ำนวนครัง้ของกำรเข้ำร่วมประชมุ และ   
เปิดเผยข้อมลูค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้ด้วย และบรษิทัฯ ยังได้จัดให้
มส่ีวนนกัลงทนุสมัพันธ์ ท�ำหน้ำท่ีรับผดิชอบดแูลให้ข้อมูลท่ีส�ำคญั
ต่อนกัลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง พร้อมท้ังจดัท�ำข้อมูลเผยแพร่ข้อมลู
ต่ำงๆ ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบไซต์ของ 
บริษทัฯ เพือ่ให้นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถอ่ำน และ     

รบัทรำบข้อมลูข่ำวสำรทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ ข้อมลูทำงกำรเงนิ ข้อมลู
ผลกำรประกอบกำรได้ตลอดเวลำ 

นอกจำกนี ้ บรษิทัฯ ยงัก�ำหนดหลักเกณฑ์และวธิกีำรรำยงำนโดย 
ให้กรรมกำรทุกท่ำน,ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับบริหำรสี่รำยแรก     
นบัต่อประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรลงมำ ,ผูด้�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำร
ในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไป หรือ
เทยีบเท่ำ ต้อง“รำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี”ตำมแบบแจ้งรำยงำนกำร
มส่ีวนได้เสยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร โดยรำยงำนทกุครัง้เมือ่     
มกีำรท�ำรำยกำรท่ีอำจเข้ำข่ำยมส่ีวนได้เสยี ให้รำยงำนต่อบรษิทัฯ 
โดยไม่ชกัช้ำ และเลขำนุกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูเ้กบ็รักษำรำยงำนกำร
มส่ีวนได้เสยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรไว้

กำรแถลงผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดั
กจิกรรมเพือ่พบปะนกัลงทนุ และนกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์ดงันี้
- แถลงผลกำรด�ำเนนิงำนและมกีำรเข้ำร่วมโครงกำร Opportunity 
Day ซึง่จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 ครัง้
- จดังำนพบปะนักวิเครำะห์หลักทรพัย์ (Analyst Meeting) รวม 3 ครัง้ 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกำสให้ผู้ที่สนใจเข้ำชมกิจกำรของ 
บรษัิทฯ (Company Visit) เสมอ ซึง่ผูถ้อืหุ้นท่ีเข้ำร่วมกจิกรรมจะได้
พบปะพดูคุย และมีโอกำสร่วมแลกเปล่ียนควำมคดิเห็นซึง่กนัและกนั

ทัง้นี ้ปี 2561 นีบ้รษิทัฯ ได้ปฏบิติัโดยกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วน และ
ตรงตำมก�ำหนดเวลำ

5. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดตำมทีก่�ำหนดใน
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึกำรก�ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย 
แผนกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี งบประมำณประจ�ำปีของบรษิทัฯ และ
ควบคมุดูแลกำรบรหิำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำร หรือของ
บคุคลใดๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้ด�ำเนนิงำนดงักล่ำวให้เป็นไปตำมเป้ำ
หมำยและนโยบำย รวมทัง้แผนกำรด�ำเนนิงำนทีค่ณะกรรมกำรได้
ให้ไว้
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โครงสร้างคณะกรรมการ 

ปัจจบุนับรษิทัฯ มีคณะกรรมกำร จ�ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย
- กรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน
- กรรมกำรบรหิำร 2 ท่ำน 
- กรรมกำรท่ีไม่เป็นกรรมกำรอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิำร 2 ท่ำน 
อนึง่ บรษิทัฯ ไม่มกีรรมกำรทีด่�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีน
มำกกว่ำ 5 บริษทั และบริษทัฯ ไม่มีนโยบำยให้กรรมกำรทีเ่ป็น     
ผู้บริหำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอ่ืน และบริษัท       
จดทะเบยีนมำกกว่ำ 2 บรษิทั ท้ังน้ีไม่นับรวมบรษิทัย่อย บริษทั   
ในเครอื และบรษิทัร่วมทุนของบรษิทั ซ่ึงบรษิทัฯ มีควำมจ�ำเป็นต้อง
เข้ำไปก�ำกับดแูลกำรบรหิำรจดักำรเพือ่รักษำผลประโยชน์ของบรษิทั 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรมำกกว่ำ 1 ท่ำนที่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ  

ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรรวมทัง้ส้ิน 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง ท้ังน้ี เพ่ือแบ่งอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้ชดัเจน ซึง่จะท�ำให้
กำรก�ำหนดทศิทำงและกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษัิทฯ มีประสทิธิภำพ
สงูสดุ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูพิ้จำรณำก�ำหนดเป้ำหมำย
ของบรษิทัฯ และก�ำหนดบทบำทและมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจ้ำ
หน้ำทีบ่รหิำร 

ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ก�ำหนดนโยบำยจ�ำกดัจ�ำนวนปีของกรรมกำรอสิระ  
ไว้ไม่เกนิ 9 ปี และกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอสิระในปี 2561 
ไม่มกีรรมกำรอสิระทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระเกนิ 9 ปี 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทฯ 
(Board Diversity)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่จะ    
เข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ โดยพจิำรณำทกัษะทีจ่�ำเป็นทีย่งัขำดอยูใ่น
คณะกรรมกำรชดุปัจจบัุนเพ่ือเตมิเตม็ควำมรูค้วำมเช่ียวชำญให้ครบ
ทกุด้ำน รวมทัง้วชิำชพี เป็นต้น 
ทัง้นีเ้พือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรก�ำหนดนโยบำย และกำร
ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทั
มอีงค์ประกอบและโครงสร้ำงทีเ่หมำะสมกบัทิศทำงในกำรด�ำเนนิ
ธรุกจิของบรษิทั และมกีรรมกำรท่ีมคีณุสมบตัเิหมำะสมตำมหลกั
ของบรรษทัภบิำลท่ีดี 

ในปี 2561 น้ีบริษัทฯ ไม่มกีรรมการเข้ามาใหม่เพ่ิมเตมิเนือ่งจาก
กรรมการทัง้ 7 ท่านของบรษัิทฯ มคีวามรูค้วามสามารถ และ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นอย่างด ี ประกอบกบัโครงสร้าง และจ�านวน
กรรมการบรษิทัฯ ทีม่อียู ่เหมาะสมกบัทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษิทัฯ แล้ว 


