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9.

การจัดการ

9.1

โครงสร้ างองค์ กร

โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายวิเวก ดาวัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายขาย
และการตลาด ประเทศไทย
นางสาวดวงนภา ตงศิริ
ฝ่ ายบริ การองค์กร และ
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายผลิตและ
ปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ประเทศไทย
นายเร็ ดดี ้
จอนนารา

ฝ่ ายผลิต
ประเทศไทย
นายอภิชยั
จันทร์ จารุสิริ

ฝ่ ายผลิต
ประเทศออสเตรเลีย
นายจอห์น
วิลเลี่ยม ฟาร์ ลี่

กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายขายและ
การตลาด ประเทศเมียนมาร์
นายจีริช วาดวา

ผู้อํานวยการภูมิภาค ฝ่ ายขาย
และการตลาด ภูมิภาค (1)
นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์

ผู้อํานวยการภูมิภาค ฝ่ ายขาย
และการตลาด ภูมิภาค (2)
นายสุดีล กวานเดย์

ฝ่ ายขายและ
การตลาด เวียดนาม

ฝ่ ายขายและ
การตลาด กัมพูชา

ฝ่ ายขายและการตลาด
ฟิ ลิปปิ นส์

ฝ่ ายขายและ
การตลาด ยูเครน

ฝ่ ายขายและ
การตลาด ไนจีเรีย

ฝ่ ายขายและการตลาด
ตะวันออกกลาง

ฝ่ ายขายและ
การตลาด เยเมน

ฝ่ ายขายและ
การตลาด เคนยา

ฝ่ ายขายและ
การตลาด อูกนั ดา

ฝ่ ายขายและการตลาด
แทนซาเนีย

ฝ่ ายขายและ
การตลาด กาน่า

ฝ่ ายขายและการตลาด
เครือรัฐเอกราช

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
นายโธมัส อับบราฮัม

ฝ่ ายความเสี่ยงและ
กํากับดูแล

ผู้อํานวยการสายการเงิน
นายมาโนช กัลบัคซานี
ฝ่ ายขายและ
การตลาด มาเลเซีย

ฝ่ ายขายและการตลาด
อินโดนีเซีย

ฝ่ ายขายและ
การตลาด ทวีป
อเมริ กาใต้

ฝ่ ายขายและการตลาด
ศรีลงั กา
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9.2

โครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9.2.1

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 10 ท่าน ดังนี ้
ลําดับที่

ชื่อ

ตําแหน่ ง

1.

นายมีชยั วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

2.

นายอลัน ชิ ยิม แคม

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

3.

นายมนู สว่างแจ้ ง

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

4.

นายต่อ สันติศริ ิ

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

5.

นายกิริต ชาห์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

6.

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมการ

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

7.

นางสาวสมิหรา ชาห์

กรรมการ

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

8.

นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

กรรมการ

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

9.

นายวิเวก ดาวัน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

10.

นายโธมัส อับบราฮัม

กรรมการ

เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

(1)

หมายเหตุ

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษัทฯ
U

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายกิริต ชาห์ นายวิเวก ดาวัน หรื อนายโธมัส อับบราฮัม คนใดคนหนึง่ ลง
ลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
(2)

วาระการดํารงตําแหน่ง
U

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการของบริ ษัทฯ ออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการบริ ษัททังหมดในขณะนั
้
น้ ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จดั สรรโดยการจับสลาก ส่วนปี
ต่อๆ ไป ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
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(3)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
U

ที่ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556 วัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2556 ได้ มี ม ติ กํ า หนดขอบเขต อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ไว้ ดงั นี ้
 ปฏิบตั ิหน้ าที่ และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 กําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ รวมทังกํ
้ ากับดูแล และ
ควบคุมฝ่ ายจัดการให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้ องกับนโยบายดังกล่าว พร้ อมทัง้
ตรวจสอบ ติดตาม และสอบทานการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจ และงบประมาณเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ และดําเนินการให้ แน่ใจว่าระบบค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้บริ หารมีความเหมาะสม
 กํากับดูแลฝ่ ายจัดการเพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และระบบตรวจสอบมีความเหมาะสมกับ
บริ ษัทฯ และดําเนินการให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
 ดําเนินการให้ บริ ษัทฯ มีขนตอนและนโยบายการบริ
ั้
หารความเสีย่ งที่เหมาะสม สอบทานขันตอนและนโยบายการ
้
บริ หารจัดการความเสีย่ ง และติดตามผลการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
 พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการ
ต่างๆ ที่จําเป็ นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ
 พิจารณาและ/หรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ การเข้ าทําธุรกรรมต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้ าข่ายเงื่อนไขที่จะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้ สอดคล้ อง และเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 กํากับควบคุม และป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ
 พิจารณากิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นธรรม โดยยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นสําคัญ กรรมการต้ องรายงานต่อบริ ษัทฯ โดยไม่ชกั ช้ าหากตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการเข้ าทํา
สัญญาของบริ ษัทฯ หรื อได้ ห้ ุนมาซึ่งหุ้น หรื อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ในกรณี ที่กรรมการมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีความขัดแย้ งไม่ว่าในรู ปแบบใดในการเข้ าทําธุรกรรมใดๆ กับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย กรรมการผู้นนจะไม่
ั้
มีสทิ ธิออกเสียงอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าว
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 จัดให้ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนํานโยบายดังกล่าวไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ดําเนินการให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
 รายงานความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดเตรี ยมงบการเงิน พร้ อมกับรายงานประจําปี ของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ โดยต้ องครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญต่างๆ ภายใต้ นโยบายเรื่ องข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 มอบหมายให้ กรรมการรายใดรายหนึ่ง หรื อมากกว่าหนึ่งราย หรื อบุคคลอื่นใดให้ ดําเนินงานใดๆ ในนามของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นการมอบอํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่
ทําให้ กรรมการหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจใดๆ ที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้ งไม่ว่าในรู ปแบบ
ใดๆ กับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยสามารถอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าวได้
 แต่งตังบุ
้ คคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ทัง้ นี ้ บุค คลผู้นัน้ ต้ อ งมี คุณ สมบัติ เ ป็ นกรรมการและต้ อ งไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง กําหนดแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เช่น คณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วย
ในการกํากับควบคุมฝ่ ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด
 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และนําเสนอ
ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ
 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของผู้บริ หารดังกล่าว
 แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของเลขานุการบริ ษัทฯ
 ขอความเห็นทางวิชาชี พจากที่ ปรึ กษาอิสระตามที่เห็นสมควร ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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(4)

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
U

1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2555

1 ม.ค. 2556 31 มี.ค. 2556

ตําแหน่ ง

จํานวนครั ง้ ที่เข้ า
ประชุม/จํานวน
ประชุมทัง้ หมด

จํานวนครั ง้ ที่เข้ า
ประชุม/จํานวน
ประชุมทัง้ หมด

นายมีชยั วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ
บริ ษัท/กรรมการ
อิสระ

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายอลัน ชิ ยิม แคม

กรรมการบริ ษัท/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายมนู สว่างแจ้ ง

กรรมการบริ ษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายต่อ สันติศริ ิ

กรรมการบริ ษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายกิริต ชาห์

กรรมการบริ ษัท/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมการบริ ษัท

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นางสาวสมิหรา ชาห์

กรรมการบริ ษัท

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

กรรมการบริ ษัท

-

-

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายวิเวก ดาวัน

กรรมการบริ ษัท

5/5

1/1

นายโธมัส อับบราฮัม

กรรมการบริ ษัท

5/5

1/1

นางสาวนิชิต้า ชาห์

กรรมการบริ ษัท

3/5

1/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์

กรรมการบริ ษัท

3/5

0/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายสุดีล กวานเดย์

กรรมการบริ ษัท

3/5

0/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายอภิชยั จันทน์จารุ สริ ิ

กรรมการบริ ษัท

2/5

0/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

ชื่อ

หมายเหตุ
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9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ลําดับที่

ชื่อ

ตําแหน่ ง

1.

นายอลัน ชิ ยิม แคม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายมนู สว่างแจ้ ง

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายต่อ สันติศริ ิ

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายอลัน แคม เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายดีพคั ปั นจ
วานี ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

วาระการดํารงตําแหน่ง
U

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตัง้ ให้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนด โดยบุคคล
ที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
U

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ ดงั นี ้
 สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
 สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย และเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่ วมการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
 ตรวจสอบ และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศและข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํ ากับ ตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย ข้ อ กํ าหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ หน่วยงานกํ ากับดูแลอื่นใด ทัง้ นีเ้ พื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
9) ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้ อสงสัยว่า มี
รายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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2) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.3

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ลําดับที่

ชื่อ

ตําแหน่ ง

1.

นายมนู สว่างแจ้ ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.

นายวิเวก ดาวัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.

นายกิริต ชาห์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1)

วาระการดํารงตําแหน่ง
U

คณะกรรมการสรรหาและการพิจ ารณาค่าตอบแทน มีว าระการดํา รงตําแหน่งเท่ากับวาระการดํา รงตํ าแหน่ง ของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้
กลับมาตํารงตํา แหน่ง ใหม่ได้ กรณี ที่ตํ าแหน่งกรรมการสรรหาและการพิจ ารณาค่าตอบแทนว่า งลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการสรรหาและ
การพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
กําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
U

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดงั นี ้
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บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

1. พิจ ารณาโครงสร้ างองค์ กร คุณสมบัติ ของกรรมการบริ ษัท ฯ และประธานเจ้ าหน้ า ที่ บริ หารของบริ ษัท ฯ ให้
เหมาะสมกับธุรกิจ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ
บริ ษัทฯ โดยให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่ งใส เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาแนวทางและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินให้ แก่
กรรมการ และประธานเจ้ า หน้ าที่บ ริ ห ารของบริ ษั ทฯ โดยให้ มี การกํ า หนดหลักเกณฑ์ หรื อวิ ธีก ารพิ จารณา
ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
รับทราบ และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน
5. ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การสรรหาและการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
9.2.4

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ผู้บริ หาร1 ของบริ ษัทประกอบไปด้ วย บุคคล 7 ท่านดังต่อไปนี ้
P

P

ลําดับที่

ตําแหน่ ง

1.

นายวิเวก ดาวัน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)

2.

นายโธมัส อับบราฮัม

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน (CFO)

3.

นายสุดีล กวานเดย์

ผู้อํานวยการภูมิภาค

4.

นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์

ผู้อํานวยการภูมิภาค

5.

นางสาวดวงนภา ตงศิริ

กรรมการผู้จดั การ ประเทศไทย

6.

นายจีริช วาดวา

กรรมการผู้จดั การ ประเทศพม่า

7.

นายมาโนช กัลบัคซานี

ผู้อํานวยการสายการเงิน

หมายเหตุ:

(1)

ชื่อ

P

1
P

ตามคํานิยามของ “ผู้บริหาร” ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร (CEO)
U

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ไว้ ดงั นี ้
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บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

1. กํ ากับ ดูแล บริ ห าร จัดการ และปฏิบัติ งานประจํ าตามปกติ ธุรกิ จ เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ให้ เ ป็ นไปตาม
นโยบาย วิ ส ัย ทัศ น์ วัต ถุป ระสงค์ แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบและอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. บริ หารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามพันธกิจที่คณะกรรมการกําหนดและเป็ นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3. กํากับดูแลการบริ หารจัดการด้ านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้ านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ
4. ว่าจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ
5. กําหนดนโยบายค่าตอบแทนประจําปี โดยรวมของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
6. กําหนดบําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจําปี
ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ
7. เจรจาและเข้ าทําสัญญา และ/หรื อธุรกรรมใดๆ ที่เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ (เช่น การลงทุนในเครื่ องจักรและ
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรื องบประมาณอื่นๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ การเก็บ
สิน ค้ า คงคลัง หรื อ การขายสิน ค้ า ) ภายในกํ า หนดวงเงิ น ของธุ ร กรรมตามที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตและอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิเปิ ดสาขา และ/หรื อสํานักงานตัวแทนแห่งใหม่ และจัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ ข้อกําหนด
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
9. พิจารณาอนุมตั ิการให้ ก้ ูยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามขอบเขตของอํานาจที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
10. พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริ ษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ตามขอบเขตอํานาจที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
11. พิจารณาอนุมตั ิการเปิ ดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ
12. สัง่ การ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายของบริ ษัทฯ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ รวมทังรั้ กษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
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13. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินคดี การยื่นฟ้ องร้ อง และ/หรื อการยอมความในคดีไม่ว่าในหรื อนอกศาล และ/หรื อการ
พิจารณาคดี
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายและได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
15. สรุ ปและรายงานธุรกรรมที่สําคัญที่ได้ ดําเนินการไปแล้ ว ภายใต้ อํานาจของขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
16. มอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดปฏิบตั ิงานที่กําหนดในนามของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ ขอบเขตอํานาจที่ระบุไว้ ในหนังสือ
มอบอํานาจของบริ ษัทฯ และ/หรื อระเบียบ กฎเกณฑ์ หรื อมติของคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างไรก็ ตามการ
มอบหมายภายใต้ ขอบเขตของหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องไม่เป็ นการมอบ
อํานาจช่วงหรื อมอบหมายที่ทําให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจใดๆ ที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้ งไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ กับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย สามารถอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าวได้
ในกรณีนี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะไม่มีอํานาจในการอนุมตั ิธรุ กรรมดังกล่าว โดยต้ องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบ เว้ นแต่
ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติของบริ ษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm's
length)
9.2.5

เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติแต่งตังนางสาวสุ
้
จินตนา บุญวรภัทร
ให้ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยเลขานุการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่หลักในการ (1) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (2)
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร (3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด และ (4) จัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการ ให้ แก่ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
(1)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัทฯ
U

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ
หน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัทฯ ไว้ ดงั นี ้
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1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4) จดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ให้ กบั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับ
รายงานนัน้
9.3

การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

9.3.1

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่า ตอบแทนจะทํ า หน้ าที่ ในการสรรหา และคัดเลือ กบุค คลที่จ ะเข้ าดํ า รงตํา แหน่ง และเสนอชื่ อ บุคคลที่ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ผู้สมัครเข้ ารับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการจะต้ องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาได้ และต้ องมีคุณสมบัติของกรรมการ
ครบถ้ วนตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่เกี่ยวข้ องของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และจะต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่ อง ข้ อกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่
ออกหลักทรัพย์ (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ การแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระครบถ้ วนตามที่กําหนดใน
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
องค์ประกอบและการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน จะมีการดําเนินการ ดังนี ้
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9.3.2

องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อไม่ก็ได้
ในการคัดเลือ กบุคคลที่ จะเข้ าดํ ารงตํ าแหน่งเป็ นคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน จะทําหน้ าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรื อพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้การแต่งตังกรรมการใหม่
้
จะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตาม
้
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ ที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกส่งไปถึง
บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.3.3

องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1
คน จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ ว นตามที่กํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที่
เกี่ยวข้ องดังนี ้
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(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย

(2)

ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย

(4)

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวม
ภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
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(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(9)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

(10)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

(11)

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

9.3.4

องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ โดยแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ
จํานวนหนึง่ เป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และให้ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกันกับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัทฯ นับแต่
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ จะสามารถเลือกกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตําแหน่งเข้ ารับตําแหน่งอีกก็
ได้
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9.4

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1

ค่ าตอบแทนของกรรมการ

คา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
U

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส ตามรายละเอียดดังนี ้
ลําดับที่

P

P

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ:

ค่ าตอบแทน1

กรรมการ
นายมีชยั วีระไวทยะ
นายอลัน ชิ ยิม แคม
นายมนู สว่างแจ้ ง
นายต่อ สันติศริ ิ
นายกิริต ชาห์
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
นางสาวสมิหรา ชาห์
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

2,000,000 บาทต่อปี
1,200,000 บาทต่อปี
1,040,000 บาทต่อปี
800,000 บาทต่อปี
600,000 บาทต่อปี
600,000 บาทต่อปี
600,000 บาทต่อปี
600,000 บาทต่อปี

P

1

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนให้ แก่นายวิเวก ดาวัน และนายโธมัส อับบราฮัม แต่บุคคลทัง้ สองไม่รับค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าว
บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่นายมีชยั วีระไวทยะ ในรูปเงินบริ จาคแก่มลู นิธิ มีชยั วีระไวทยะ

P

2

P

P

ตารางต่อไปนี ้แสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 และไตรมาสที่ 1 ปี 2556
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(หน่ วย: บาท)
1 ม.ค. 2555 1 ม.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555
31 มี.ค. 2556

หมายเหตุ

นายมีชยั วีระไวทยะ

ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ

-

500,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายอลัน ชิ ยิม แคม

กรรมการบริ ษัท/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

-

300,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายมนู สว่างแจ้ ง

กรรมการบริ ษัท/กรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

-

260,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายต่อ สันติศริ ิ

กรรการบริ ษัท/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-

200,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายกิริต ชาห์

กรรมการบริ ษัท/กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน

-

150,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

กรรมการบริ ษัท

-

150,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
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ชื่อ

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(หน่ วย: บาท)
1 ม.ค. 2555 1 ม.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555
31 มี.ค. 2556

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

นางสาวสมิหรา ชาห์

กรรมการบริ ษัท

-

150,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

กรรมการบริ ษัท

-

150,000

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

กรรมการบริ ษัท/กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000

-

นายโธมัส อับบราฮัม

กรรมการบริ ษัท

15,000

-

นางสาวนิชิต้า ชาห์

กรรมการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์

กรรมการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายสุดีล กวานเดย์

กรรมการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายอภิชยั จันทน์จารุ สริ ิ

กรรมการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายวิเวก ดาวัน

ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี9.4.2

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร (ที่มใิ ช่กรรมการของบริ ษัทฯ) สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

จํานวน (คน)
เงินเดือนและโบนัส (บาท)

9.5

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร (หน่ วย: บาท)
1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
7
7
110,320,060
122,143,591

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ นาํ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์และหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนตามแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคําแนะนําของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
รายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 หมวดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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3. บทบาทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
หมวดที่ 1:

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นอันดับแรก โดยบริ ษัทฯ ดําเนินการให้ มนั่ ใจได้ ว่า ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สทิ ธิของพื ้นฐานผู้ถือหุ้นขันได้
้ อย่างครบถ้ วน เช่น (1) สิทธิในการซื ้อ ขาย หรื อโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีสว่ นแบ่ง
กําไรของบริ ษัทฯ (3) สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้
หรื อถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุนและ
ออกหุ้นใหม่ รวมทังสิ
้ ทธิในการตังคํ
้ าถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และเรื่ อง
อื่นใดที่นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ส่งเสริ มและกําหนดนโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับสิทธิผ้ ถู ือหุ้นดังต่อไปนี ้
(1)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
U

 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขันพื
้ ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอน
หุ้น สิทธิในการมีสว่ นแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การ
กําหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับหรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ
เป็ นต้ น
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่สง่ เสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี ได้ แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า สิทธิในการส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นและตังคํ
้ าถามต่อที่ประชุม เป็ นต้ น
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้ นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจํากัดสิทธิ หรื อการ
ริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ และ
การเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นําเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น
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 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สทิ ธิตา่ งๆ เช่น การให้ ข้อมูลสําคัญที่
เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
(2)

การเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
U

 บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมด
้
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลา
สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาข้ อมูลก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้ อมูลในรู ปแบบ
เอกสารที่บริ ษัทฯ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
 หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะรวบรวมเนื ้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้ วย รายละเอียดวาระ
การประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทําเป็ น
“รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ ขึ ้นเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นและไม่จํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า และบริ ษัทฯ จะไม่นําเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญ
เพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญ
โดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ
(3)

การดําเนินการประชุม
U

 บริ ษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
ในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะละเว้ นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทฯ จะแจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดําเนินการประชุมจะแจ้ งกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม และขันตอนการออกเสี
้
ยง
ลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ มีการบันทึกการแจ้ งกฎเกณฑ์และขันตอนการออกเสี
้
ยงลง
มติดงั กล่าว ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
 บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และ
แสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริ ษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทังจั
้ ดให้ มีการ
บันทึกข้ อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของ
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ผู้ถือหุ้น รวมทังคํ
้ าชี ้แจงของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อผู้บริ หารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครัง้
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และเคารพสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการ จึงสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2:

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม

บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นราย
ย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมตามหลักการดังต่อไปนี ้
 ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริ หารที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะไม่นําเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่จําเป็ นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษา
อย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
 อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ โดย
ส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริ ษัทฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
ขันตอนที
้
่บริ ษัทฯ กําหนด
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถกํ าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง โดยได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะทังแบบ
้
ก แบบ ข และแบบ ค (แบบ
มอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง แต่มีความ
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้ มีกรรมการอิสระเข้ าประชุมและลงคะแนน
เสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมที่สําคัญ เช่น รายการระหว่างกัน การได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สําคัญ
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
หมวดที่ 3:

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสียและปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า คูค่ ้ า สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํานโยบายและหลักเกณฑ์
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ในการปฏิบตั ิกบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

พนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้ วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ ที่ บริ ษัท ฯ กํ าหนด และมุ่ง ส่ง เสริ มและพัฒ นาบุค ลากรให้ มี ความรู้ ความสามารถอย่างต่อ เนื่ อ ง
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานร้ องเรี ยนกรณีพนักงาน
ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หรื อผ่านหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รับ
เรื่ อง เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ดแู ลจัดสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื ้อ
ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล บริ ษัทฯ จะมีการตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
ให้ อยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม และยังถือเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ในการพัฒนาความรู้ ของพนักงานที่
จําเป็ นสําหรับการประกอบและดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทังองค์
้ กร

(2)

ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการสร้ างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้ า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ความเชื่อถือและไว้ วางใจซึง่ กันและกัน บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ
ด้ วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ ความสําคัญต่อปั ญหาและความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอันดับแรก โดยให้
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการตามนโยบายนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และให้ บริ การที่ดี มีคุณภาพ และไม่หยุดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพแก่
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิงานและดําเนินธุรกิจกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ โดยยึดหลักจริ ยธรรม
และส่งเสริ มให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ มีสขุ ภาพที่ดี

(3)

เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์ และปฏิบัติต่อเจ้ าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริ ต ความเชื่ อถื อและ
ไว้ วางใจซึง่ กันและกัน และมีหน้ าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ ความสําคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ทําข้ อตกลงไว้
กับเจ้ าหนี ้อย่างดีที่สดุ

(4)

คูค่ ้ า
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ เหมาะสม เป็ นธรรม และได้ ประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย และยังเป็ นความตังใจของบริ
้
ษัทฯ มีการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และเป็ นคู่ค้าในระยะยาวกับบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น
เงื่อนไขด้ านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิง่ แวดล้ อม ความเชี่ยวชาญด้ านเทคนิคและกฎหมาย ความ
น่าไว้ วางใจ และยึดมัน่ ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
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(5)

ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ ได้ รับข้ อมูลมีข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้ องและส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้ วยความยึดมัน่ ในสิ่งที่ถกู ต้ อง โปร่ งใส และ
เป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้ นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจํากัดสิทธิ หรื อการลิดรอนสิทธิ พื ้นฐานของ
ผู้ถือหุ้นเช่น (1) สิทธิในการซื ้อ ขาย หรื อโอนหุ้น (2) สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของบริ ษัทฯ (3) สิทธิในการได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ (4) สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การจัดสรรผลกําไรของบริ ษัทฯ การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ
หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
ในการศึกษาข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ และการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่
นําเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญ
โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ได้ แก่ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า สิทธิในการ
ส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตังคํ
้ าถามต่อที่ประชุม เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้ นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจํากัดสิทธิ หรื อการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการศึกษาข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ และการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่
นําเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญ
โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น

(6)

ชุมชน
บริ ษัทฯ และพนักงานจะยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนในการดําเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและ
ชุมชน และมีหน้ าที่ประพฤติปฏิบตั ิต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ เคียงด้ วยความเป็ นมิตร ให้ ความช่วยเหลือ และ
สนับสนุนพัฒนาชุมชนให้ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นธรรม
และมีความเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังใช้ เทคโนโลยีสเี ขียวเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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(7)

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ กําหนดไว้ และบริ ษัทฯ จะสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ จะยึดมัน่ ในให้ บริ การและ
จําหน่ายสินค้ าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของกฎหมายในประเทศ
ต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจ

บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริ หารระดับสูง
โดยตรงที่ Audit.committee@megawecare.com คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส โดย
การไม่เปิ ดเผยแต่จะเก็บข้ อมูลต่างๆ ของผู้แจ้ งเบาะแสเป็ นความลับ โดยในเบื ้องต้ นฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทําการ
รวบรวมสรุปเรื่ องดังกล่าวแล้ วนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสจู น์หาข้ อเท็จจริ ง หากพบว่าเป็ นข้ อมูล
ที่กระทบต่อบริ ษัทฯ จะต้ องนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4:

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน และ
ข้ อมูล อื่นใดที่อาจมีผ ลกระทบต่อราคาของหลักทรั พย์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย อย่างถูกต้ อ ง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ ทกุ ฝ่ าย
มี โอ ก า สได้ รั บ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม กั น โด ย สา ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ได้ บ น เ ว็ บ ไซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ที่
www.megawecare.co.th
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่
คล้ ายคลึงหรื อแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ ลดลง หรื อมีการทํารายการระหว่างกันโดย
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย แล้ วแต่กรณีจะต้ องรายงานต่อบริ ษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เข้ าไปถื อหุ้นบริ ษั ทฯ ที่ มีวัต ถุประสงค์ ใ นการดําเนินงานคล้ า ยคลึง กับบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัท ย่อย เพื่ อให้ บ ริ ษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่
บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้ จัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดและปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส โดยมีการ
ตรวจสอบเป็ นระยะและจัดทํารายงานส่งให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 182

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 5:

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
(1)

โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทฯ
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กําหนดจํานวนกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี
้ ้
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
 กรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
และไม่น้อยกว่า
3 คน กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
กําหนด ซึ่งมีความเข้ มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ ฯ
กําหนด
 บริ ษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการผู้จดั การไว้ อย่างชัดเจน
โดยกําหนดให้ ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ใน
การกํากับดูแลปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ และหน้ าที่ในการบริ หารการปฏิบตั ิงานบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ กํ าหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่รายงานข้ อมูลการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื่น การเป็ นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้ าง
หุ้นส่วนสามัญ หรื อการเป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด ให้ บริ ษัทฯ
ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนด
 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทฯ เพื่อทําหน้ าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และทําหน้ าที่
อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ

(2)

คณะกรรมการ ชุดย่ อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อทําหน้ าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ
และมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 2 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทําหน้ าที่ต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ในการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิ ดเผย
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ และการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อทําหน้ าที่ต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควร
ได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์
หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่ งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ พิจารณาแนวทาง และกําหนดค่าตอบแทน ให้ แก่กรรมการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารโดยให้ มีการกํ าหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการกํ าหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เป็ นต้ น
ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

ภายหลังจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะจัดให้ มกี ารประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองประจําทุกปี เพื่อประเมินผลงานในปี ที่ผา่ นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของคณะกรรมการในปี ตอ่ ๆ ไป
(4)

การจัดทํารายงานประจําปี

คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทังกํ
้ าหนดให้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูล สํ า คัญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ
หมวดที่ 6:

ความรับผิดชอบต่ อสังคม (corporate social responsibility หรือ CSR)

บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ จ่ ะจัดสรรเงินจํานวนไม่เกินร้ อยละ 2 ของกําไรสุทธิรวมหลักหักภาษี เพื่อใช้ ในการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ
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9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1)

ให้ ความรู้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

2)

บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า จัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริ ษัทฯ ก่อนนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ทุก
ครัง้ โดยให้ จดั ทําและนําส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้บริ หาร หรื อ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอนหรื อรับ
โอนหลักทรัพย์นนั ้

3)

บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ
ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะ
เผยแพร่งบการเงินหรื อเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริ ษัทฯ จนกว่า บริ ษัทฯ จะได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อสาธารณชนแล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงาน
บัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า งดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่าง
น้ อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
สาระสําคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น

4)

บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ที่มี หรื ออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่ถกู เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อใช้ ใน
การซื ้อขาย หรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่น หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย หุ้นสามัญของบริ ษัท
ฯ หรื อหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ในวิสยั ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ
หรื อเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผู้อื่น หรื อเป็ นผู้ให้ ข้อมูลภายในดังกล่าวข้ างต้ นต่อบุคคลภายนอกเพื่อกระทํา
การดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
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5)

กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามและรับทราบถึงกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ ข้อมูลภายใน นอกจากนัน้ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่ควรทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ เพื่อเก็งกําไร

9.6

บุคลากร

ในปี 2553 2554 2555 และไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จํานวนพนักงานของบริ ษัทฯ จากทุกแผนกมีดงั ต่อไปนี ้
จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 53
927
1,093
811
18
2,849

แผนก
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
การจัดจําหน่าย
การผลิต
ส่วนงานบริ ษัท/อื่นๆ
รวม

จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 54
1,093
1,245
838
19
3,195

จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 55
1,280
1,535
947
23
3,785

จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 31 มี.ค. 56
1,273
1,699
982
23
3,977

ในปี 2553 2554 2555 และไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ค่า ตอบแทนรวมของบุค ลากรของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ง เป็ น
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ค่าตอบแทนบุคลากรรวม

ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 53
574.0

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 54
691.3

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธ.ค. 55
894.6

งวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่
31 มี.ค. 56
271.0

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ในวันที่ 1 กันยายน 2553 บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด เป็ นผู้จดั การกองทุนของ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพของบริษัทฯ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่มงุ่ เน้ นบุคลากรของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก หรื อ “บุคลากรต้ องมาก่อน” (people first) โดยมุ่งเน้ น
การพัฒนาบุคลกรของบริ ษัท ฯ เป็ นสําคัญ โดยให้ ความสําคัญต่อ การอบรม และพัฒนาทักษะของทัง้ ผู้จัด การ และ
พนักงานของบริ ษัทฯ และให้ ความช่วยเหลือบุคคลากรดังกล่าวค้ นหาจุดแข็งของตนเอง เพื่อให้ มีสว่ นร่ วม และเป็ นส่วน
หนึง่ ของสมาชิกองค์กร
สําหรับพนักงานระดับผู้จดั การ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นไปที่การพัฒนา อบรมให้ ความรู้ และทักษะการทํางานเพื่อสามารถระบุจุด
แข็งของตนเอง เข้ าใจ และเห็นถึงความแตกต่างของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง และเป็ นผู้นําที่ดี
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังช่วยสนับสนุนพนักงานของบริ ษัทฯ ในการพัฒนาจุดแข็งของตนเองให้ สามารถทํางานได้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ และเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร
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นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ไม่มีพนักงานหรื อกลุม่ พนักงานของบริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริ ษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์
ของบริ ษัทฯ กับพนักงานเป็ นไปด้ วยดี และมีความมัน่ คง แข็งแรง
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
บริ ษัทฯ เชื่อว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้ วนแล้ ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่มี
นัยสําคัญ และบริ ษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่ค้างอยูห่ รื อจะเกิดขึ ้น ณ ขณะนี ้แต่อย่างใด
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