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การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินกิจการผานทางกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน และถือวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมความสําเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะ
ที่เปนองคกรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
โดยนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
11.1

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนป 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ไดกําหนดใหนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
โดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอตอไปนี้
1. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน
2. นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
1.

สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน

1.1.

สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกันของผูถือหุน

บริษัทฯ รับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทํางบการเงิน การใชขอมูลภายใน และผลประโยชนที่
ขัดแยง ผูบริหารจะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะตองทําดวยความซื่อสัตยและเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและ
ผูถือหุนรายยอยเพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสําคัญกับสิทธิ
ที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ปกปอ ง
ผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุนซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของและเพียงพอจากบริษัทฯ
ในเวลาอันสมควรอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบของฝาย
บริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนหรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุมรวมถึงผู
ถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทาง
ธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางชัดเจน โดยบริษัทฯ มุงมั่นในการสรางความเทาเทียมกัน
ใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติควร
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจนโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยางเทาเทียมกันและมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ
อยางยุติธรรม
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ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาเพื่อแจงวัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุมพรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมี
ขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และชี้แจงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน รวมถึง
หลักเกณฑในการที่ผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนจะไดรับแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนแตงตั้งตัวแทนของตนเขารวมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได นอกจากนี้ เพื่อเพิ่ม
ชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุน บริษัทฯ ไดเสนอทางเลือกใหผูถือหุนมอบอํานาจใหกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานใหเขา
รวมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมนั้นๆ ได โดยการมอบอํานาจดังกลาว ผูถือหุนสามารถ
ใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให
เวลาอย างเหมาะสมซึ่ง การลงคะแนนและนับ คะแนนเสีย งเป น ไปอย า งเปด เผยและรวดเร็ ว โดยบริษั ท ฯ จะสง เสริม ให นํ า
เทคโนโลยีมาใช ในการนี้ การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ (สําหรับในวาระ
ปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดเปนอยางอื่น) หรือตามที่กฎหมายกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่
ประชุมเปนผูชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะผูถือหุน
บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบไดภายหลัง
รวมทั้งไดมีการบันทึกมติที่ประชุมในแตละวาระ ทั้งเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงในรายงานการประชุมและมีการ
บันทึกคําถามคําชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไวเพื่อใหผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบได
กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเวนการออกเสียง
เลือ กตั้ งกรรมการ หรือเรื่องอื่นใดที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ งกําหนดหรืออนุญาต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให
กรรมการบริษัทฯ และผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ และบันทึกไวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ
ตองงดเวนจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว
1.2.

การประชุมผูถือหุน

นโยบายของบริษัทฯ คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของตน
อยางเต็มที่และในรูปแบบที่ไดรับขอมูลอยางดีและสามารถสงคําถามลวงหนากอนที่จะใชสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัด
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดปงบการเงินบริษัทฯ การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับ
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ นับตั้งแตการเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจากการจัดการประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุน
สามารถขอใหมกี ารเรียกประชุมผูถือหุนไดตามหลักเกณฑที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้
กอนการประชุม
บริษัทฯ จะสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่
กฎหมายกําหนด) ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด เชน การขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการเขาทํารายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทฯ จะแจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรผานทาง website ของ
บริษัทฯ ในระยะอันสมควรไมนอยกวา 7 วันกอนวันนัดประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพรพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่เปนฉบับภาษาไทย
กอนการประชุมผูถือหุนทุกครั้งผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุม เชน เวลาและสถานที่จัดการประชุม วาระการ
ประชุม รายงานประจําปของบริษัทฯ แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารประกอบที่ตองใชในการเขารวมประชุม
รวมทั้งบริษัทฯ จะสงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หลักเกณฑในการที่ผูถือหุนสามารถสง
คําถามลวงหนากอนวันประชุมและการแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ ตลอดจนการเสนอแนะใหผูถือหุนแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับ
มอบฉันทะของตนดวย นอกจากนี้ ในแตละวาระไดมีการแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ และไดจัดใหมี
เอกสารประกอบการประชุมอยางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณากอนการเขาประชุม เพื่อชวยผู
ถือหุนในการใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมไดอยางรอบคอบ และเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูถือหุน
บริษัทฯ จะจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุดสําหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะละเวนการ
กระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการเขาประชุมและการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ โดยปราศจากเหตุอัน
สมควร
ระหวางการประชุม
บริษัทฯ จะกําหนดใหผูที่ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ กอนการ
ประชุมจะเริ่มขึ้นอยางเปนทางการ และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแตละวาระการประชุมพรอมทั้งบันทึกผล
คะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน
บริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมตามวาระที่ไดกําหนดอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนไดลงคะแนนเสียง
ของตนอยางเทาเทียมกัน ในกรณีที่วาระใดๆ มีขอพิจารณาหลายรายการ เชน วาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดใหมีการลง
มติเปนแตละรายการ
เพื่อเปนการใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัทฯ ทุกทาน
ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
ทั้ ง นี้ ประธานในที่ ป ระชุ ม จะเป ด โอกาสแกผู ถื อ หุ น อย า งเพี ย งพอในการตั้ง คํ า ถามและให คํา แนะนํ าเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการเงินประจําปโดยจะใหความกระจางในเรื่องขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมใหจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ
เชน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดหาก
มีกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง
หลังการประชุม
บริษัท ฯ จัดเตรียมรายงานการประชุม ผูถือหุนที่มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
คะแนน รวมถึงการบันทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปน
อยางไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม และกรรมการที่ลาประชุมดวย และนําสงรายงานการประชุมผูถือหุน
ดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 14 วันหลังการประชุมพรอมทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึง
รายงานการประชุมดังกลาวในวันทําการถัดไปบน website ของบริษัทฯ
1.3.

การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย

(1)

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาวา
จะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม

(2)

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ลวงหนาในเวลาอันสมควรพรอมทั้งจัดใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาด านคุณสมบัติและการใหความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ

(3)

ผูถือหุนที่เปนผูบริหารควรหลีกเลี่ยงที่จะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไม
จําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ

(4)

คณะกรรมการบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน

2.

นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักในความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนได
เสียภายนอกองคกร เชน ผู ถือ หุ น ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน หนวยงานราชการ และองค ก รอื่ นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัท ฯ
ตระหนักเปนอยางยิ่งวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความคงอยูขององคกรในระยะยาว
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับ ตลอดจน
คํานึงถึงผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยกิจกรรมตางๆ รวมถึงกลไกในการสงเสริมการมีสวน
รวมที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายดังตอไปนี้ และจัดใหมีการทํารายงานแหงความยั่งยืนดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทฯ ไวในรายงานประจําป หรือจัดทําเปนฉบับแยกตางหากจากรายงานประจําป
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการและชองทางในการรับและจัดการกับขอรองเรียนของผูมี
สวนไดเสีย โดยเปดเผยกระบวนการและชองทางใน website หรือรายงานประจําปของบริษัทฯ
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นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทําใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักวาธุรกรรมที่อาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชนและ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่
เกี่ยวของจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ และนโยบายตลอดจนแนวทางภายใน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทฯ
อยางเครงครัด และดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมด ขอกําหนดและเงื่อนไขของ
ธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการผูบริหารใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ
ผูบริหารจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการผูบริหารที่
มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือ
ลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนได
สวนเสียอยางรอบคอบและปราศจากอคติดวย
2.2.

นโยบายเรื่องการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ หามมิใหกรรมการผูบริหารและพนักงานใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับขณะทํางานในตําแหนง
ของตนเพื่อหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุน หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แขงหรือ
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการหามใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ
เพื่อผลประโยชนของบุคคลเหลานั้นอยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูลภายในแกบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุน
และหลักทรัพยของบริษัทฯ
กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และสถานะการถือครองหุนของตน
รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตอเลขานุการบริษัทฯ ตามที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลั ก ทรั พ ย เพื่ อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ จะได จั ด ทํ า รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า วต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
2.3.

นโยบายตอผูถือหุน

บริษัทฯ มุงหวังที่จะดําเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโตและ
มีความสามารถในการทํากําไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดํารงความสามารถในการ
แขงขันโดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทฯ เนนการดําเนินการเพื่อใหไดผลกําไรอยาง
สม่ําเสมอผานการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีระบบการตรวจสอบ และการ
บริหารความเสี่ยงที่แข็งแรงเพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน
ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิใน
การเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมและสิทธิอื่นๆ ของผูถือหุนตาม
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กฎหมายแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลอยางยุติธรรมและโปรงใสในเวลาอันสมควรภายใตขอจํากัดทางธุรกิจ
เพื่อใหผูถือหุนทุกทานสามารถไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน
2.4.

นโยบายตอพนักงาน

พนักงานถือวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดดูแลพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ
อยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ พรอมทั้งใหโอกาสในการทํางานที่เทาเทียมกันและมีมาตรการที่จะ
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดการฝกอบรมความรูที่จําเปนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงาน
อยางตอเนื่องผานการฝกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกร มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคกร
ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและยุติธรรม
บริ ษัท ฯ จะจัด สวัส ดิการและความปลอดภั ย ใหกับพนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชนตางๆ เชน สวัส ดิการดานการ
รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดมอบทุนแกพนักงานเพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดเพิ่มองคความรูเพื่อนํามาใชในการ
พัฒนาองคกรตอ ไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจให
บุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูกับองคกรในระยะยาว
2.5.

นโยบายตอฝายบริหาร

บริษัทฯ ตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จะมี
การจั ด ทํ า โครงสร า งค า ตอบแทนของผู บ ริ ห ารอย า งเหมาะสมโดยสามารถเปรี ย บเที ย บได กั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ เดี ย วกั น ใน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ฝายบริหารจะมีโอกาสทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของทุกฝาย
2.6.

นโยบายตอคูคา

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกับหุนสวน คูแขง เจาหนี้ คูคา และอื่นๆ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ไดทําเปนสัญญา
อยางมีจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกคาหรือคูคาที่ชัดเจนและโปรงใส
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําใดก็ตามที่อาจสงผลใหเกิดความไมซื่อสัตยสุจริต และบริษัทฯ ยังมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทําใดก็
ตามที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่ไดตกลงรวมกันและเปนไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2.7.

นโยบายตอผูรับบริการ

บริษัทฯ ตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่ง ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุงหวังที่จะ
ทําใหผูรับบริการพอใจดวยการใหบริการที่มีคุณภาพ และมีความมุงหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพดานการบริการใหดียิ่งขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยางยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตการดูแลผูรับบริการ
อยางเปนระบบทั้งในดานความปลอดภัย และการชดเชยจากการใชบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือวาขอมูลของผูรับบริการ
ทุกทานเปนความลับและจะไมถูกนํามาเปดเผยเวนแตตามที่กฎหมายกําหนดหรือจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูรับบริการ
โดยตรง
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นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ มีความมุงหวังที่จะปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวยมาตรฐานที่สูงอยางตอเนื่องโดยยึดมั่นในการรักษา
มาตรฐานดานความปลอดภัย และการควบคุมมลภาวะในการดําเนินธุรกิจเพื่อทําใหมั่นใจไดวาหวงโซอุปทาน (Value Chain) ของ
บริษัทเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ รับมือกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนสาธารณะ และเขารวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนและสรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ผูที่เกี่ยวของ และบุคลากรทุกคนในองคกร รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของไวดวย
3.

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะเป ด เผยข อ มู ล ทั้ ง ทางการเงิ น และข า วสารทั่ ว ไปของบริ ษั ท ฯ ต อ ผู ถื อ หุ น นั ก ลงทุ น และ
นักวิเคราะหหลักทรัพย รวมถึงสาธารณชนทั่วไปอยางถูกตองครบถวน ทั่วถึง เทาเทียม โปรงใส และทันการณ รวมทั้งเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัทฯ ขอมูลที่เปนสาระสําคัญตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจสงผล
กระทบตอสวนไดเสียของผูถือหุนหรือการตัดสินใจลงทุนซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัทฯ ขอมูลนี้จะ
เผยแพรในเวลาอันเหมาะสมเพียงพอและครบถวนดวยวิธีที่โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและ
ไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกําหนดใหผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ สําหรับการสื่อสาร
ตอบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เชน ผูลงทุน นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะหที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม ภายใตหลักเกณฑที่วาขอมูลที่ใหเปนขอมูลที่ไดเปดเผย
ตอสาธารณะแลว
3.1

การเปดเผยขอมูล

(1)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทําใหสําคัญผิด
และเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน

(2)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมที่ไดใหความเห็นชอบไวโดยสรุป และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล โดย
รายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และ website ของบริษัทฯ เปนตน

(3)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินควบคูไปกับรายงานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีแสดงไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1

(4)

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะสนั บ สนุ น ให บ ริ ษั ท ฯ จั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห ข องฝ า ยจั ด การ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว
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(5)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวดวย

(6)

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดยอยจํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และ
ความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในรายงานประจําปตามที่กฎหมายกําหนด

(7)

คณะกรรมการบริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่สะทอนถึง
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทนดวย ทั้งนี้ จํานวน
เงินคาตอบแทนที่เปดเผยได รวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัท
ยอยดวยตามที่กฎหมายกําหนด

3.2

ขอมูลที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามหลักเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูล
ประจํ า ป (แบบ 56-1) และรายงานประจํ า ป แ ล ว คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กํ า หนดให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานชองทาง website ของบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอดวยขอมูลที่เปนปจจุบัน อนึ่ง ขอมูลบน website ของบริษัทฯ
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
(1)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

(2)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร

(3)

งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา

(4)

แบบ 56-1 และรายงานประจําปที่สามารถใหดาวนโหลดได

(5)

ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ

(6)

โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม

(7)

โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม

(8)

กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
และมีสิทธิออกเสียง

(9)

การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง

(10)

หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน

(11)

ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)

(12)

นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(13)

กฎบัตร หรือหน าที่ ค วามรับ ผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(14)

ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลที่สามารถใหขอมูลได
หมายเลขโทรศัพท
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4.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย

4.1.

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ทาน ทั้งนี้ เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive
Directors) จํานวน 3 ทานและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Directors) จํานวน 5 ทานซึ่งในจํานวนนี้เปน
กรรมการอิสระจํานวน 3 ทานโดยกรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่
มีความเกี่ยวของกันในลักษณะอื่นตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยเปนอิสระตอการบริหารจัดการผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่มีอํานาจควบคุมกิจการ และเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของทางผลประโยชนในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกันซึ่งอาจทําใหผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง และ
ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดโครงสราง
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะดานเพื่อประโยชนกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการจะทําหนาที่อยางเที่ยงธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามที่จัดทําขึ้น ตลอดจนดําเนินการ
เพื่อใหมั่นใจวามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จนสําเร็จและดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการประชุมและตั้ง
คําถามที่เปนประโยชนอยางมีอิสระในระหวางการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมกันอยางนอย 6 ครั้งตอป
เพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัทฯ และในกรณีที่บริษัทฯ ไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะสงรายงาน
ผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในเดือนที่ไมไดมีการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกํากับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ
แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทฯ ไมควรดํารงตําแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ขอจํากัดในการสรรหาผูเขามาดํารงตําแหนงแทนอยางเหมาะสม รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากความรูความเขาใจในธุรกิจ ตลอดจน
ประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการในดานการดําเนินงานของกรรมการทานเดิม ซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญในการนํามา
พิจารณาคัดสรรกรรมการ โดยเฉพาะธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองอาศัยผูที่มีความชํานาญเฉพาะดานอยางแทจริงที่จะมี
ความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ ไดอยางถองแท ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไมไดกําหนดขอจํากัดของเวลาในการดํารงตําแหนง
ของกรรมการอยางเปนทางการ
4.2.

หนาที่ของกรรมการ

ก.

ดานนโยบาย และการกํากับดูแล
1.

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะตองปฏิบัติห นาที่โ ดยใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมี
อํานาจกระทําการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ

2.

ปฏิบัติตามขอกําหนดและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ
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3.

กําหนดนโยบาย และใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เชน
วิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป แผนการ
ลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน เปนตน

4.

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจการเปนไปตามเปาหมายและ
แผนงานที่กําหนดไว

5.

จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความเห็นชอบนโยบาย
ดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

6.

สงเสริมใหมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง

ดานการเงิน
1.

จัดใหมีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ

2.

จัดใหมีการทํารายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน นั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.

จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม โดยจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบใน
การตรวจสอบระบบดังกลาว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

2.

จัดใหมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร

3.

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง

ดานทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ
1.

กลั่นกรองรายชื่อ ผูสมควรไดรับ การแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ฯ เพื่ อเสนอใหที่ประชุ ม ผูถือ หุน
เลือกตั้ง

2.

กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย เพื่อ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ
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เกี่ยวกับประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ
1.

ใหความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา หลักเกณฑในการสรรหา ตลอดจนรูปแบบและ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ

2.

ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่
ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ

3.

ให ค วามเห็ น ชอบการพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนประจํ า ป สํ า หรั บ ประธานคณะผู บ ริ ห ารและ
กรรมการผูอํานวยการใหญ

เกี่ยวกับโครงสรางองคกร หลักเกณฑการปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร

จ.

ฉ.

1.

ใหความเห็นชอบรูปแบบโครงสรางองคกรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบสําหรับผูบริหารของระดับดังกลาว

2.

ใหความเห็นชอบโครงสรางเงินเดือนและหลักเกณฑการปรับเงินเดือนประจําปของบริษัทฯ

3.

ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (Succession plan) สําหรับตําแหนงประธานคณะ
ผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ

ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
1.

กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน

2.

รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนได
เสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความ
โปรงใส จึงใหมีการรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

3.

กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคําจํากัด
ความของบริษทั ฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและทุกๆ ปหลังจากนั้น

ดานการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
1.

ช.

จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เปนมาตรฐานและโปรงใส

ดานอื่น ๆ
1.

แตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2.

จัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ข อ เสนอของกรรมการชุ ด ย อ ยในการปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาในกฎบั ต รให มี ค วามเป น ป จ จุ บั น และ
เหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

3.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กํากับ
ดูแลบริษัทฯ
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บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบและสอบทาน
ใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับอํานาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ใหทํางานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และดําเนินการใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการ
ปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจและเรื่องการเงินอยางครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน และประกอบดวย
กรรมการอยางนอย 3 คน โดยทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูและประสบการณดาน
การบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความเชื่อถือไดของงบการเงิน
ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและมีขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3.2.

คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ

บริษัทฯ อาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน
ตอไป ตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
4.4.

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนาตลอดป โดยจัดใหมีการประชุมทุกเดือนเพื่อใหกรรมการ
บริษัทฯ ทุกทานทราบกําหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการใหญจะรวมกันพิจารณาการเสนอเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดูใหแนใจวาเรื่องที่
สําคัญไดนําเขารวมไวแลวโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการ
ประชุมและมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานที่ไดมอบหมายไวซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการ
ประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม ในการนี้ บริษัทฯ มี
นโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่
ไดจัดใหมีขึ้นในรอบปและจะจัดสรรเวลาไวอยางพอเพียงที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องตางๆ และมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปญ หาสํ าคั ญ อย า งรอบคอบ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให ก รรมการผู อํ า นวยการใหญ เ ชิญ ผู บ ริ ห ารระดั บ สูง เข า ร วมประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรงและคณะกรรมการ
บริษัทฯ สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูอํานวยการใหญ เลขานุการบริษัทฯ หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
หรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจํา
เป น เพื่ อ อภิ ป รายป ญ หาต า งๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การที่ อ ยู ใ นความสนใจโดยไม มี ฝ า ยจั ด การร ว มด ว ย และแจ ง ให ก รรมการ
ผูอํานวยการใหญทราบถึงผลการประชุมดวย
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การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน โดยสําหรับ
การพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ มีนโยบายใหมีการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมผานกระบวนการ
ประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายทรัพยากรบุคคลกําหนดไวสําหรับผูบริหารในแตละระดับโดย
เชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผูบริหารแตละทาน
4.6.

การพัฒนาความรูของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไดเขาอบรมหลักสูตร Director
Certificate Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เพื่อสงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและสามารถนําความรูมาใชในการ
ดําเนินนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบนโยบาย
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานก.ล.ต. ที่ไดมีการปรับปรุงใหมเพื่อถือปฏิบัติใหถูกตอง
ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม
5.

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ไดแก การรักษาความลับของบริษัทฯ การ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อ สัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกั น การดูแ ลทรัพยสิ นของบริษัท ฯ และ
สิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดใหความสําคัญและมีหนาที่ตองถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด โดยกําหนดใหมีการลงโทษกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและ/หรือจรรยาบรรณที่
กําหนด
11.2

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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11.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส
พลเอก วิชิต ยาทิพย
นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ดานนโยบาย และการกํากับดูแล
1.

คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจกระทําการใดๆ
ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของตางๆ

2.

ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดและข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตามหลั ก เกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยฯ

3.

กําหนดนโยบาย และใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เชน วิสัยทัศน
ทิศทางการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป แผนการลงทุน และการตัดสินใจ
ทางการเงิน เปนตน

4.

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจการเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่
กําหนดไว

5.

จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว
คณะกรรมการฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

6.

สงเสริมใหมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
คนเข า ใจถึ งมาตรฐานดานจริย ธรรมที่บ ริษัท ฯ ใช ใ นการดําเนิ นธุร กิจ และติด ตามใหมีก ารปฏิบั ติต าม
จรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง

ดานการเงิน
1.

จัดใหมีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ

2.

จัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
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ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.

จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดย
จัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
ดังกลาว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

2.

จัดใหมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการ และควบคุมความเสี่ยงให
ครอบคลุมทั้งองคกร

3.

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง

ดานทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ
1.

กลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง

2.

กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย เพื่อเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ

เกี่ยวกับประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ
1.

ให ค วามเห็ น ชอบคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม วิ ธี ก ารสรรหา หลั ก เกณฑ ใ นการสรรหา ตลอดจนรู ป แบบและ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ

2.

ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ

3.

ให ค วามเห็ น ชอบการพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนประจํ า ป สํ า หรั บ ประธานคณะผู บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ

เกี่ยวกับโครงสรางองคกร หลักเกณฑการปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
1.

ใหความเห็นชอบรูปแบบโครงสรางองคกรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
สําหรับผูบริหารของระดับดังกลาว

2.

ใหความเห็นชอบโครงสรางเงินเดือนและหลักเกณฑการปรับเงินเดือนประจําปของบริษัทฯ

3.

ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (Succession plan) สําหรับตําแหนงประธานคณะผูบริหาร
และกรรมการผูอํานวยการใหญ

ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
1.

กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ
และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน

2.

รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความโปรงใส จึงใหมี
การรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
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กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคําจํากัดความของ
บริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและทุกๆ ปหลังจากนั้น

ดานการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
1.

จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเปน
มาตรฐานและโปรงใส

ดานการลงทุน
1.

มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทุกกรณี โดยอยูในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได

2.

มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน ในวงเงินไมเกิน 500 ลาน
บาทตอครั้ง และใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จัดทํารายงานการอนุมัติการลงทุนใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่เปนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่มี
ความเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ฯ นําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกลาว โดยกรรมการที่มีสวน
เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย จะไมเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกลาว
ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห แ ก ไ ขนโยบายการลงทุ น ใน
หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกําหนดใหมีการจํากัดมูลคารวมของการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะใด
ขณะหนึ่งไมเกิน 1,000 ลานบาท โดยไมนับรวมมูลคาของหลักทรัพยของ BGH และกองทุนรวมที่บริษัทฯ ได
ลงทุนอยูแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (มูลคารวมของการลงทุนในหลักทรัพยในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน
1,000 ลานบาท จะอางอิงตามราคาตลาดของหลักทรัพย และรวมการลงทุนในหลักทรัพยของ BGH และกองทุน
รวมภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

ดานอื่น ๆ
1.

แตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2.

จัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนใหความเห็นชอบขอเสนอของ
กรรมการชุดยอยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรใหมีความเปนปจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

3.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กํากับดูแล
บริษัทฯ

ทั้งนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
รายการเกี่ย วโยงกัน และรายการไดม าหรือ จําหนายไปซึ่งทรัพ ยสินที่สําคั ญ ของบริ ษัท จดทะเบียนตามกฎเกณฑ ข องตลาด
หลั กทรัพ ยฯ หรือ ประกาศอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง และบริ ษัท ฯ จะตอ งปฏิบั ติใ ห เป น ไปตามกฎระเบี ย บ และข อ บั งคั บ ของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่อง
อื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
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ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว
11.2.2 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาวการณ เกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทานและกําหนดวาระใน
การดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารเปนระยะเวลา 3 ป รายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริหาร

นายประดิษฐ ทีฆกุล

กรรมการบริหาร

นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา

กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ดานนโยบาย และการกํากับดูแล
1.

กําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

2.

ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจําป แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร (Corporate Social Responsibility (CSR)) ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่วางไว
และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมทั้งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ

4.

พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส

ดานการเงิน
1.

อนุมัติรายจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคาใชจายเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อ
การกุศล ซึ่งอยูนอกงบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท ยกเวน รายจายลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสราง รวมจนถึงสิทธิการเชาในที่ดินและ/หรืออาคาร ซึ่งตองจดทะเบียนสิทธิการ
เชากับสํานักงานที่ดินจะตองไดรับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกกรณี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหแกไขขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยใหเพิ่มเติมการอนุมัติการลงทุนและคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวน
เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทฯ เปนไปดวยดี กรรมการผูอํานวยการใหญสามารถอนุมัติรายจายเพื่อการ
ลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคาใชจายเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อการกุศล ซึ่งอยูนอก
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งบประมาณประจําปในวงเงินที่กลาวขางตนไปกอนได และใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อใหสัตยาบัน
ในภายหลัง
2.

อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท โดยบริษัทยอยดังกลาวจะตองไมมี
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทแมถือหุนเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวในบริษัทยอย
ดังกลาว และใหรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.

กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
รัดกุม และเปนไปตามขอเสนอและทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดานทรัพยากรบุคคล
1.

กลั่นกรองและทบทวนรูปแบบโครงสรางองคกร และขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบระดับบน (ระดับ
ผูอํานวยการใหญ) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ

2.

ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (Succession plan)

3.

ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย หรือปลดผูบริหารตั้งแตตําแหนงระดับรองผูอํานวยการใหญ ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณากําหนดรายชื่อกรรมการบริษัทยอย และกรรมการผูจัดการของบริษัทยอย เพื่อเปน
แนวทางการดําเนินงานของบริษัท ยอ ยในการนํารายชื่อดังกลาวผานขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตาม
กฎระเบียบและขอบังคับของแตละบริษัทตอไป

4.

กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจําปของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย (ทั้งนี้ไมรวมตําแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ) เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ

ดานการลงทุน
1.

มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน ในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาทตอครั้ง

2.

ในกรณีที่เปนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือ
กรรมการของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริหารนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เกี่ยวกับการลงทุนดังกลาว โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกลาว

ดานอื่นๆ
1.

แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ

2.

สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกป ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็ นวามีความ
จํ า เป นต อ งปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ ความในกฎบั ตรดัง กล าวให เ หมาะสมกั บ ระเบีย บ ขอ บัง คับ และสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการบริหารเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป

3.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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ทั้งนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
รายการเกี่ยวโยงกัน และรายการไดม าหรื อจําหน ายไปซึ่ งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบีย น ตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่
ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน และคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหารไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่
ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว
11.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ โดย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่ไมไดเปนผูบริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

1. นายศรีภพ สารสาส
2. พลเอก วิชิต ยาทิพย
3. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายศรีภพ สารสาส เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อของงบ
การเงินของบริษัทฯ
โดยมี นายเกษม อาคเนยสุวรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดานนโยบาย และการกํากับดูแล
1.

สอบทานให บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ดานการเงิน
1.

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให มีความถูกตอง
ครบถวนเป นที่เชื่อถือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํ า
รายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยฯ กฎหมายที่เกี่ยวของ และหนวยงานราชการกําหนด

2.

พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ
โดยตองทําใหผูแจงเบาะแสมั่นใจไดวามีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดําเนินการในการติดตามที่
เหมาะสม

ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.

สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

2.

สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือ
ความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป

3.

สั่ ง การและสอบทานหลั ก ฐานหากมี ข อ สงสั ย ว า อาจมี ก ารฝ า ฝ น กฎหมายหรื อ ข อ กํ า หนดใดๆ ของตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

4.

วาจางหรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
ในกรณี ที่ คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข อสงสั ยว ามีรายการหรื อการกระทํ าซึ่งอาจมี ผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบคาใชจาย

5.

ในกรณีที่บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการให
ความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผู
ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า หน ว ยตรวจสอบภายใน แต ใ นกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช บ ริ ก ารหน ว ยงานภายนอกเป น ผู
ใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจใหความเห็นชอบการวาจางและกําหนด
คาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว

6.

สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองคกร และเสนอแนะ
แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

7.

สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และนําเสนอรายงานความเห็นที่
เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
1.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ
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ดานอื่น ๆ
1.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

2.

สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยกฎบัตรดังกลาวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอกําหนดที่
รองรับการทําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน การจางผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในเรื่องที่
ตองใชความชํานาญเฉพาะดาน โดยบริษัทฯ รับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯ ใหมีการพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบตอไป

3.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป
11.2.4 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะผูบริหารประกอบดวยผูบริหารจํานวน 16 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.

ชื่อ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นายประดิษฐ ทีฆกุล

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายคริสทอป คลาเรนซ
นายปเตอร วิสเนอร
หมอมหลวงนันทิกา วรวรรณ
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
นายณรงคชัย ถนัดชางแสง
นายวิโรจน สติธโรปกรณ
นายพรต เสตสุวรรณ
นายปง ณ ถลาง
นาวาอากาศโท ศราวุธ ทองเล็ก
นายเกษม อาคเนยสุวรรณ
นางสาวกันยารัตน ชูโต
นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา
พลเอกคมกฤช ศรียะพันธ
นางนฤมล ใจหนักแนน

ตําแหนง
ประธานคณะผูบริหาร
กรรมการผูอํานวยการใหญ/กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายปฏิบัติการ
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโสสํานักผูอํานวยการใหญ สังกัด
สํานักผูอํานวยการใหญ
รองผูอํานวยการใหญอาวุโส ฝายชาง
รองผูอํานวยการใหญอาวุโส ฝายบริหารเครือขายการบินและผลิตภัณฑ
รองผูอํานวยการใหญ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ
รองผูอํานวยการใหญ ฝายขาย
รองผูอํานวยการใหญ ฝายสนามบิน
รองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชี
รองผูอํานวยการใหญ ฝายการตลาด
รองผูอํานวยการใหญ ฝายนิรภัยองคกร
รองผูอํานวยการใหญ ฝายปฏิบัติการบิน/รักษาการผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการบิน/นักบินที่ 1
รองผูอํานวยการใหญ ฝายตรวจสอบภายใน
รองผูอํานวยการใหญ ฝายทรัพยากรบุคคล
รองรองผูอํานวยการใหญ ฝายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ
ผูชํานาญการ ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ระดับรองผูอํานวยการใหญ)
เลขานุการ สํานักประธานคณะผูบริหาร (ระดับรองผูอํานวยการใหญ)

สวนที่ 2 หนา 234

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(ก)

บมจ.การบินกรุงเทพ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผูบริหาร (Chief Executive Officer)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผูบริหาร (Chief Executive Officer) มีดังตอไปนี้
ดานนโยบายและการกํากับดูแล
1.

รวมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลใหมีการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของ
บริษัทฯ

2.

สื่อสารวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแตละ
หนวยงาน

3.

ดูแลใหบริษัทฯ มีการจัดทําแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่วางไว ตลอดจน
กลั่นกรองแผนดังกลาว และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

4.

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั ฯ ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมทั้งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอกําหนดของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ และนํามาซึ่งผล
ประกอบการที่ไดตั้งเปาหมาย ทั้งในสวนที่เปนเปาหมายทางการเงิน และมิใชการเงิน

5.

ดูแลใหการบริหารจัดการของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส

ดานการเงิน
1.

อนุมัติรายจายตางๆ ตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และตาม
อํานาจที่ไดรับมอบหมาย

ดานการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.

ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมตามแนวทางที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

2.

ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเปนไปตามแนวทางที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ดานทรัพยากรบุคคล
1.

ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม

ดานการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
1.

เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน

2.

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ และจัด
ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
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ดานสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก
1.

เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธองคกรตอสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการสราง
เครือขายความสัมพันธ และภาพลักษณที่ดีขององคกรในระดับประเทศ และระดับสากล

ดานอื่น ๆ
1.

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ประธานคณะผูบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานคณะผูบริหาร ไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว

(ข) ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการใหญ (President)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการใหญ (President) มีดังตอไปนี้
1.

กําหนดวิสัยทัศน (Vision)/พันธกิจ (Mission)/วัตถุประสงค (Objective)/เปาหมาย (Goal) ของบริษัทฯ ในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร เพื่อสรางกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนใหทุกคนในองคกรดําเนินการ
ตามอยางเปนระบบ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

2.

กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจดวยความถูกตองบนพื้นฐานของระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ กฎหมาย ฯลฯ ดวยความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความเปนธรรมตอผูถือหุน พนักงาน ลูกคา และทุกฝายที่เกี่ยวของ

3.

กํากับดูแลผลการดําเนินการ ผลประกอบการทางธุรกิจ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน เพื่อ
คาดคะเนแนวโนม และกําหนดทิศทางการดําเนินงานทางธุรกิจ

4.

กําหนดนโยบายเพื่อสรางขีดความสามารถทางการบริหารของผูบริหารในการเตรียมความพรอมการพัฒนา
บุคลากรภายในองคกร เพื่อความอยูรอดขององคกร และการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน

5.

กํ า หนดแนวทางการเจริ ญ เติ บ โตในระยะยาว เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มต อ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ของ
สภาพแวดลอมเศรษฐกิจ และคูแขงทางธุรกิจในการสรางประสิทธิภาพและศักยภาพทางการแขงขัน

6.

บริหาร สั่งการ ควบคุม และติดตามการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชา

7.

กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวอันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

8.

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการผูอํานวยการใหญ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูอํานวยการใหญ ไมสามารถอนุมัติรายการ
ที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง (ตามที่ นิ ย ามไว ใ นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว
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11.2.5 อํานาจอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหรายการตอไปนี้ คือ งบลงทุนประจําป การเสนองบประมาณคาใชจายประจําป การ
อนุมัติโครงการหรือสินทรัพยที่มีความตองการอยางเรงดวนระหวางปที่มูลคาเกินกวา 100.0 ลานบาท การอนุมัติคาใชจายนอก
งบประมาณที่มีมูลคาเกินกวา 100.0 ลานบาท การจัดหา จัดซื้อ และการเชาระยะยาวเครื่องบิน การทํารายการระหวางกันกรณีที่
เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป การลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพยที่มีมูลคามากกวา 500 ลานบาท
จะตองไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือ
กรรมการของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริหาร นําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน
ดังกลาว โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย จะไมเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่อง
ดังกลาว
11.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

11.3.1 กรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เปนไปตามนิยามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของซึ่ง
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.

ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)

2.

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปน ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4.

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
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5.

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

6.

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมี
อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองป

7.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8.

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวน หรือกรรมการ ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9.

ไม มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของ
บริษัทฯ

11.3.2 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
บริษัทฯ มิไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
หลักเกณฑการดําเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
ดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
เมื่อกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ หรือมีเหตุจําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงใน
ปจจุบันจะหารือรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรูความสามารถ
รวมถึงประสบการณการทํางาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู
ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาเปนกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแตงตั้งแลว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป (ตามแตละกรณี)
องคประกอบและการแตงตั้ง การถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะมีกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น จะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
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ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง โดยผูถือหุนจะตองใชคะแนนเสียงที่
มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ แตจะแบงคะแนนเสียงใหผูใดมากนอ ย
เพียงใดไมได

(2)

ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

(3)

บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมผูถือหุนเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด

3.

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับ
เลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได

4.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกถึงบริษัทฯ

5.

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11.3.3 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

2.

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

3.

มีความรูและประสบการณ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

4.

ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
เดี ยวกัน และไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่นเกินกว า 5 บริ ษั ท
เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัตหิ นาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทําไดไมเต็มที่
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ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคน ตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
11.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ จะดําเนินการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้

11.5

(1)

สงกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปนกรรมการตัวแทนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ทั้งนี้ เพื่อทํา
หนาที่กําหนดนโยบายที่สําคัญในการบริหารงานและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ดังกลาวตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2)

ดําเนินการใหบริษัทยอยกําหนดนโยบายการเขาทํารายการของบริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินโดยใหนโยบายดังกลาวสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ประกาศ
ระเบียบ ขอกําหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของที่ประกาศโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

(3)

ดําเนินการใหบริษัทยอย จัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการ
ของบริษัทฯ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่ง
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานการทํารายการระหวางบริษัทยอยดังกลาวกับบุคคลที่อาจมีสวนไดเสีย หรือ
มีความขัดแยงกันในทางผลประโยชน รวมถึงรายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย
ดังกลาว โดยใหมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง

(4)

ดําเนินการใหบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน )Internal Audit
Unit) หรือผูตรวจสอบภายในจากภายนอก เขามาจัดทําแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปของบริษัทดังกลาว
และจัดใหมีการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน วาระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกลาว มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม และพนักงาน ผูบริหาร และ
กรรมการของบริษัทดังกลาว ไดมีการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายการควบคุมภายในมากนอยเพียงใด เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทยอยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผยตอ
สาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ดังนี้
1.

ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา
275 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหง
พ.ร.บ. หลักทรัพย
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2.

ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปดเผยรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย แ ละรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย และจัดสง
สําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.

กรรมการ ผู บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ า งของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย ที่ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ภายในที่ เ ป น
สาระสําคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯในชวง 30 วันกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24
ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตอง
ไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ

4.

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรู
มาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่น
ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือ
ทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทํา
ดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว
โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีคือ บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด สําหรับการสอบบัญชีงบการเงินเทากับ 6.8 ลานบาท และคาบริการอื่น (Non-Audit fee) 4.0 ลานบาท
ในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชี
คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับการสอบบัญชี จํานวน 5.5 ลานบาท
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