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99.

การจัดการ
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99.1

โครงสร้ างงองค์ กร

โโครงสร้ างองค์กรของงบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 พฤษษภาคม 2556 มีรายลละเอียดดังนี ้
ค
คณะกรรมการบริ
ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปรระธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายวิเวก ดาวัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ฝ่ ายตรวจสอบภายในน

กรรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายขาย
และะการตลาด ประเทศไทย
นางสาวดวงนภา ตงศิริ
ฝ่ ายบริ การองค์กร และ
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าาร
ประเทศไทยย
นายเร็ ดดี ้
จอนนารา

ก
กรรมการผู
้ จดั การ ฝ่ ายขายแและ
การตลาด ประเทศเมียนมาาร์
นายจีริช วาดวา

ผู้อํานวยการภูมิภาค ฝ่ ายขาย
และการตลาด ภูมิมภิ าค (1)
นายพระรามจิต ซิงค์
ง สาว์นีย์

ฝ่ ายผลิตและ
ปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายผลิต
ประเทศไทย
นายอภิชยั
จันทร์ จารุสิริ

ฝ่ ายผลิต
ป
ประเทศออสเตรเลี
ย
นายจอห์น
วิลเลี่ยม ฟาร์ ลี่

ผู้อํานวยกาารภูมิภาค ฝ่ ายขาย
และการตตลาด ภูมภิ าค (2)
นายสุดีล กวานเดย์

ฝ่ ายขายและ
การตลลาด เวียดนาม

ฝ่ ายขายและ
การตลาด กัมพูชา
ช

ฝ่ ายขายและการตลาด
ฟิ ลิปปิ นส์

ฝ่ ายขายและ
การตตลาด ยูเครน

ฝ่ ายขายและะ
การตลาด ไนจีเรีเ ี ย

ฝ่ ายขายและการตลาด
ตะวันออกกลาง

ฝ่ ายขายและ
การตตลาด เยเมน

ฝ่ ายขายและะ
การตลาด เคนยยา

ฝ่ ายขายและ
การตลาด อูกนั ดา

ฝ่ ายขายและการตลาด
แ
แทนซาเนี
ย

ฝ่ ายขายและะ
การตลาด กานน่า

ฝ่ ายขายและการตลาด
เครื อรัฐเอกราช

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
นายโธมัส อับบราฮัม

ฝ่ ายความเสี่ยงและ
กํากับดูแล

ผู้ อํานวยการสายการเงิน
น
นายมาโนช
กัลบัคซานี

ฝ่ ายขายและ
การตลาด มาเลเซีย

ฝ่ฝายขายและการตลาด
อินโดนีเซีย

ฝ่ ายขายและ
การตลาด ทวีป
อเมริ กาใต้

ฝ่ฝายขายและการตลาด
ศรี ลงั กา
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9.2

โคครงสร้ างการจััดการของบริษัษัทฯ

โครงสร้ างการจัดการของบริริษัทฯ ประกอบไไปด้ วยคณะกรรรมการจํานวน 3 ชุด ได้ แก่ คณะะกรรมการบริ ษัทฯ
ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ แและคณะกรรมกการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบแทน
9.2.1

คณะกรรมการบบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 25566 คณะกรรมการรบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการรจํานวน 10 ท่าน ดังนี ้
ลําดับที่

ชื่อ

ตําแหน่ ง

หมาายเหตุ

1.

นนายมีชยั วีระไวทยะะ

ปรระธานกรรมการ/กรรรมการอิสระ

เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริหาร

2.

นนายอลัน ชิ ยิม แคมม

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมกา
ส
ารตรวจสอบ

เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริหาร

3.

นนายมนู สว่างแจ้ ง*

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจส
ส
อบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน

น ้ บริหาร
เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู

4.

นนายต่อ สันติศิริ

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจส
ส
อบ

เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริหาร

5.

นนายกิริต ชาห์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
า

เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริหาร

6.

นนายอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมการ

เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริหาร

7.

นนางสาวสมิหรา ชาห์ห์

กรรมการ

เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริหาร

8.

นนายชีราช อีรัช ปุณวาลา
ว

กรรมการ

เป็ป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริหาร

9.

นนายวิเวก ดาวัน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
า

เป็ป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ
บ หาร

10.

นนายโธมัส อับบราฮัม

กรรมการ

เป็ป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ
บ หาร

*เคยดํารงตําแหน่งผู้จดั การใหญ่ประจําประเทศศไทยและอินโดไชน่า และตําแหน่
า งที่ปรึกษาอาวุโสให้ แก่ก บริ ษัทคู่ค้าของบริ ษัทฯ

(1)

กรรรมการผู้มีอํานาาจลงนามแทนบบริ ษัทฯ

ที่ประชุมวิสามั
ส ญผู้ถือหุ้นครัรัง้ ที่ 3/2556 ณ วันที่ 19 กันยายยน 2556 ได้ มีมติกําหนดกรรมกการผู้มีอํานาจลงงนามแทนบริษัทฯ
ท
ได้ แก่ นายกิกิริต ชาห์ นายยวิเวก ดาวัน หรืื อนายโธมัส อับั บราฮัม โดยกกรรมการสองท่านข้
น างต้ นลงลายมือชื่อร่วมกันแลละ
ประทับตราสําคัญของบริษัษัทฯ
(2)

วาาระการดํารงตําแหน่ง

ในการประชชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจํ
ญ
าปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการขของบริ ษัทฯ ออกกจากตําแหน่งเปป็ นจํานวนหนึ่งในสาม
ใ
(1/3) ขออง
จํานวนกรรมมการบริ ษัททั ้งหหมดในขณะนั ้น ถ้ าจํานวนกรรมมการแบ่งออกให้ห้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่
ว ได้ ก็ให้ ออกโดยจํ
อ
านวนใกกล้
ที่สดุ กับหนึงงในสาม
่
(1/3) กรรมการซึ
ก
ง่ พ้ นจากตํ
จ าแหน่งตามมวาระนั ้น อาจได้ รับเลือกให้ กลับั เข้ ามารับตําแหหน่งอีกได้
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กรรมการที่จจะต้ องออกจากกตําแหน่งในปี แรรกและปี ที่สองภภายหลังจดทะเบีบียนบริ ษัทนั ้น ให้
ใ จดั สรรโดยกาารจับสลาก ส่วนปี
น
ต่อๆ ไป ให้ กกรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนาานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ ออกจากตําแหน่ง
(3)

ขออบเขตอํานาจหน้ าที่และความรัรับผิดชอบของคณะกรรมการบริริ ษัทฯ

ที่ ป ระชุม วิ สสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556 วัน ที่ 1 กุ ม ภา พัน ธ์ 2556 ได้ มีมี ม ติ กํ า หนดขออบเขต อํ า นาจ หน้ า ที่ แ ละควาาม
รับผิดชอบขของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ ดงนี
งั ้
 ปฏิบตั ิหน้ าที่ และะควบคุมการดําเนิ
า นงานของบริริ ษัทฯ ด้ วยความมรับผิดชอบ คววามระมัดระวัง และความซื
แ
่อสัตตย์
ให้ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประะสงค์และข้ อบังคัคบของบริ ษัทฯ ตตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมมการบริ ษัทฯ แลละ
มติที่ประชุมผู้ถือหุห้้ น เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 กําาหนดวิสยั ทัศน์์ นโยบาย กลยุทธ์
ท ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และะงบประมาณขอองบริ ษัทฯ รวมททังกํ
้ ากับดูแล แลละ
คววบคุมฝ่ ายจัดกาารให้ ปฏิบตั ิหน้ าที
า ่อย่างมีประสิททธิภาพและประะสิทธิผลสอดคล้ล้ องกับนโยบายดดังกล่าว พร้ อมททั ้ง
ตรรวจสอบ ติดตามม และสอบทานนการดําเนินงานขของบริษัทฯ อย่าางสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้
ใ เป็ นไปตามแผผน
ธุรกิ
ร จ และงบประะมาณเพือ่ ประโยยชน์สงู สุดของบริิ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 ประเมินผลการปปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ และะดําเนินการให้ แน่
แ ใจว่าระบบค่าตอบแทนสํ
า
าหรัรับ
ผู้บบริหารมีความเหหมาะสม
 กําากับดูแลฝ่ ายจัดการเพื
ด
่อให้ มนั่ ใจว่
ใ าระบบบัญชี รายงานทางกการเงิน และระบบบตรวจสอบมีความเหมาะสมกักับ
บริิ ษัทฯ และดําเนินินการให้ บริษัทฯ มีระบบการคววบคุมภายในที่เหมาะสมและเพี
ห
ยี งพอ
 ดําเนิ
า นการให้ บริษัษทฯ มีขนตอนแ
ั้
ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงที
ย ่เหมาะสม สอบทานขั
ส
้นตอนนและนโยบายกาาร
บริิ หารจัดการควาามเสี่ยง และติดตามผลการบริ
ด
ห ดการความมเสี่ยง
หารจั
 พิจารณาและอนุนมัติธุรกรรมการรได้ มาหรื อจําหนน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุ
ใ รกิจใหม่ แลละการดําเนินกาาร
ต่างๆ
า ที่จําเป็ นตาามกฎหมาย ประะกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์
แ
ที่เเกี่ยวข้ องต่างๆ
 พิจารณาและ/หรืรื อให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการทํารายการที
า
่เกี่ยวโยงกั
ว น และ/หรืรื อ การเข้ าทําธุรกรรมต่างๆ ขออง
บริิ ษัทฯ และบริ ษัษัทย่อย (หากมูมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้ าข่ายเงื่อนไขที
อ
่จะต้ องได้ด้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิโดยยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้
ใ สอดคล้ อง แลละเป็ นไปตามกฎฎหมาย ประกาศศ กฎเกณฑ์ และะระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 กําากับควบคุม แลละป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน
ท
น์ระหว่างผู้มีสว่ นได้
น เสียของบริษัษัทฯ
 พิจารณากิจกรรมมต่างๆ ของบริ ษัษทฯ อย่างเป็ นธธรรม โดยยึดมันในผลประโยชน
น่
น์ของผู้ถือหุ้น และผู
แ ้ มีส่วนได้ เสีย
เป็ป็ นสําคัญ กรรมการต้ องรายงานนต่อบริ ษัทฯ โดดยไม่ชกั ช้ าหากตตนมีความขัดแยย้ งทางผลประโยยชน์ในการเข้ าททํา
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สััญญาของบริ ษัทฯ หรื อได้ ห้ ุนมาซึ
ม ่งหุ้น หรื อขายหุ้นของบริ ษัษั ทฯ หรื อบริ ษัทย่ยอย ในกรณี ที่กรรมการมี
ก
ควาาม
ขัดั แย้ งทางผลปรระโยชน์ หรื อมีความขั
ค
ดแย้ งไม่ว่วาในรู ปแบบใดใในการเข้ าทําธุรรกรรมใดๆ กับบริ
บ ิ ษัทฯ หรื อบริ ษษััท
ย่ออย กรรมการผู้นันนจะไม่
ั้
มีสิทธิอออกเสียงอนุมตั ิการทํ
ก าธุรกรรมดังั กล่าว
 จัดั ให้ มีนโยบายกํกํากับดูแลกิจการรตามหลักธรรมาาภิบาล และนํานโยบายดั
น
งกล่าวไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ดําเนิ
า นการให้ มีการเผยแพร่
า
ข้อมูลที
ล ่เหมาะสมและะมีการเปิ ดเผยข้ข้ อมูลให้ แก่ผ้ มู ีสส่่วนได้ เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้ย้ ง
ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่
อ างถูกต้ อง ครบถ้
ค วน เหมาะะสม และตรงต่อเวลา
 ราายงานความรับผิดชอบของกรรรมการในการจัดเตรี
ด ยมงบการเงิงิน พร้ อมกับรายงานประจําปี ของผู
ข ้ สอบบัญชีใน
ใ
ราายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ โดยต้ องครอบคลุมถึงประเด็นสําาคัญต่างๆ ภายใต้ นโยบายเรื่ องข้
อ อพึงปฏิบตั ิททีี่ดี
สําาหรับกรรมการบบริษัทจดทะเบียยน ของตลาดหลัลักทรัพย์ฯ
 มอบหมายให้ กรรมการรายใดราายหนึ่ง หรื อมากกว่าหนึ่งราย หรื อบุคคลอื่นใใดให้ ดําเนินงานนใดๆ ในนามขออง
คณ
ณะกรรมการบริรษัทฯ อย่างไรก็ตาม
ต การมอบหมมายดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นการมมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงงที่
ทําให้ กรรมการหรืื อผู้ได้ รับมอบอํอํานาจใดๆ ที่มีความขั
ค
ดแย้ งทางผลประโยชน์ หหรื อความขัดแย้ย้ งไม่ว่าในรู ปแบบบ
ใดดๆ กับบริ ษัทฯ หรื
ห อบริ ษัทย่อยสามารถอนุมตั ิธุรกรรมดั
ร
งกล่าวได้
 แตต่งตั ้งบุคคลเข้ าดํ
า ารงตําแหน่งกรรมการบริ
ก
ษัทฯ
ท ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการรว่างลงเพราะเหหตุอื่นนอกจากถึถึง
ค ราวออกตามว าระ ทัง้ นี ้ บุค คลผู
ค ้ นัน้ ต้ อ งมี คุณสมบัติ เ ป็ นกกรรมการและต้ องไม่ มี ลัก ษณ ะต้ อ งห้ า มตามมที่
พระราชบัญญัติบริ
บ ษัทมหาชนจําากัด พ.ศ. 25355 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลละ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาาศ ข้ อบังคับ แลละ/หรื อระเบียบบที่
เกีกี่ยวข้ อง กําหนดดแต่งตังคณะกรร
้
รมการชุดย่อย เช่
เ น คณะกรรมกการบริ หาร หรื อคณะกรรมการต
ค
รวจสอบ เพื่อช่ววย
ในนการกํากับควบคุมฝ่ ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้ห้ เป็ นไปตามนโยยบายที่กําหนด
 อนนุมัติค่าตอบแททนของกรรมกาาร ตามที่ คณะกกรรมการสรรหาาและพิจ ารณาค่าตอบแทนเส นอ และนํ าเสนนอ
ค่าตอบแทนดั
า
งกลล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ อนุมัมติ
 พิจารณาแต่งตั ้งผูผู้บริ หารตามคํานิยามที่กําหนดดโดยคณะกรรมการกํากับหลักททรัพย์และตลาดดหลักทรัพย์ และ/
หรืื อคณะกรรมกาารกํากับตลาดทุน และพิจารณาาอนุมตั ิค่าตอบแแทนของผู้บริหารรดังกล่าว
 แตต่งตังเลขานุ
้
การรบริ ษัทฯ เพื่อให้ห้ มนั่ ใจได้ ว่า คณ
ณะกรรมการบริ ษัษทฯ และบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎฎหมาย กฎเกณ
ณฑ์
ต่างๆ
า ที่เกี่ยวข้ องททั ้งหมด และพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของเลลขานุการบริ ษัทฯ
 ขออความเห็น ทางงวิช าชี พจากที่ ปรึ
ป ก ษาอิ ส ระตาามที่ เ ห็น สมควร ด้ ว ยค่าใช้ จ่า ยของบริ ษั ทฯ เพื่อประกอบกาาร
ตัดั สินใจของคณะะกรรมการบริษัทฯ
ท
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(4)

กาารประชุมคณะกกรรมการบริษัท
1 ม.ค. 2555
2 31 ธ.ค.. 2555

1 ม.ค.
ม 2556 - 30
มิ.ย. 2556

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ที่เข้ า
ประชุม/จจํานวน
ประชุมทัทง้ หมด

จํานวนครัง้ ที่เข้ า
ปรระชุม/จํานวน
ปรระชุมทัง้ หมด

นายมีชยั วีระะไวทยะ

ประธานกรรมกการ
บริ ษัท/กรรมกาาร
อิสระ

-

2/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายอลัน ชิ ยิม แคม

กรรมการบริ ษัท/
ท
กรรมการอิสระะ/
ประธานกรรมกการ
ตรวจสอบ

-

2/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายมนู สว่างงแจ้ ง

กรรมการบริ ษัท/
ท
กรรมการอิสระะ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาแและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

-

2/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายต่อ สันติศิริ

กรรมการบริ ษัท/
ท
กรรมการอิสระะ/
กรรมการตรวจสสอบ

-

1/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายกิริต ชาหห์

กรรมการบริ ษัท/
ท
กรรมการสรรหาแและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

-

2/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายอิษฎ์ชาญ
ญ ชาห์

กรรมการบริ ษัท

-

1/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นางสาวสมิหรา ชาห์

กรรมการบริ ษัท

-

1/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายชีราช อีรรััช ปุณวาลา

กรรมการบริ ษัท

-

1/3

เข้ าดํารงตําแหน่ง 1 ก.พ. 2556

นายวิเวก ดาวัน

กรรมการบริ ษัท

5/55

3/3

นายโธมัส อับบราฮั
บ ม

กรรมการบริ ษัท

5/55

3/3

นางสาวนิชติ ้ า ชาห์

กรรมการบริ ษัท

3/55

1/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายพระรามจิจิต ซิงค์ สาว์นีย์

กรรมการบริ ษัท

3/55

0/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายสุดีล กวาานเดย์

กรรมการบริ ษัท

3/55

0/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

นายอภิชยั จันั ทน์จารุสิริ

กรรมการบริ ษัท

2/55

0/1

ลาออกตังแต่
้ 31 ม.ค. 2556

ชื่อ

หมาายเหตุ
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9.2.2

คณะกรรมการตตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 25566 คณะกรรมการรตรวจสอบประกกอบด้ วยกรรมกาารจํานวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ลําดับที่

ชื่อ

ตําแหน่ ง

1.

น
นายอลั
น ชิ ยิม แคม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

น
นายมนู
สว่างแจ้ ง

กรรมการตรวจจสอบ

3.

น อ สันติศิริ
นายต่

กรรมการตรวจจสอบ

โดยมีนายออลัน แคม เป็ นผ้ผู้มีความรู้ และปประสบการณ์ในการสอบทานคววามน่าเชื่อถือขอองงบการเงิน แลละนายดีพคั ปั นนจ
วานี ทําหน้ าาที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมกา
า
รตรวจสอบ
ตามประกาศคณะกรรมการรกํากับตลาดทุนที
น ่ ทจ. 28/25511 เรื่ องการขออนนุญาตและการออนุญาตให้ เสนอขขายหุ้นที่ออกใหหม่
กําหนดคุณสมบั
ณ ติของกรรรมการอิสระและะกรรมการตรวจสอบไว้ หลายปประการ โดยในนข้ อ (ง) ได้ กล่าวไว้
า ว่า กรรมกาาร
ตรวจสอบจะต้ อง
" ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
น ทางธุรกิจกับบริ
บ ษัทฯ บริ ษัทใหหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ
อ ้ นรายใหญ่ หรืรื อ
ผู้มีอํานาจคววบคุมของผู้ขอออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นกาารขัดขวางการใชช้ วิจารณญาณออย่างอิสระของตตน
รวมทั ้งไม่เป็ นหรื
น อเคยเป็ นผู้ถืือหุ้นที่มีนยั หรืรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสั
ค
มพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ
ท
บริ ษัทใหญ่ บริ
บ ษัทย่อย บริษัษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร
หรื อผู้มีมีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พพ้้ น
จากการมีลกษณะดั
กั
งกล่าวมมาแล้ วไม่น้อยกวว่าสองปี ก่อนวันที
น ่ยื่นคําขออนุญาตต่
ญ อสํานักงานน ก.ล.ต. "
ในกรณีที่ผ้ ูขออนุ
ข ญาตแต่งตั
ง ง้ ให้ ดํารงตําแหน่
แ งกรรมการรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุ
ท รกิ จหรื อกาาร
ให้ บริ ก ารททางวิ ช าชีพเกิ น มูมล ค่า ที่ กํา หนดดตามประกาศดดัง กล่าว ให้ บริ ษัษ ทฯ ได้ รับการรผ่ อนผันข้ อห้ ามการมี
ม
หรื อเคยยมี
ความสัมพันธ์
น ทางธุรกิจหรือการให้
อ
บริการททางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว โดดยการจัดให้ มีความเห็นคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ที่
แสดงว่าได้ พพิิจารณาตามหลลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่
ก าวไม่มีผลกรระทบต่อการปฏิบับติหน้ าที่และกาาร
ให้ ความเห็ห็ นที่ เป็ นอิส ระ และจั
แ ดให้ มี การรเปิ ดเผยข้ อมูล ต่อไปนี ใ้ นหนังงสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระะพิ จารณาแต่งตตัง้
กรรมการอิสสระด้ วย
ก. ลักษณะควาามสัมพันธ์ ทางธุธุรกิจหรื อการให้ห้ บริ การทางวิชาาชีพ ที่ทําให้ บคุ คคลดังกล่าวมีคณสมบั
ณ
ุ
ติไม่เป็ นไไป
ตามหลักเกณ
ณฑ์ที่กําหนด
ข.. เหตุผลและคความจําเป็ นที่ยงคงหรื
งั
อแต่งตังใ้ ให้ บคุ คลดังกล่าวเป็
ว นกรรมการอิอิสระ
ค. ความเห็นขอองคณะกรรมกาารของผู้ขออนุญาตในการเสนอใให้ มีการแต่งตั ้งบบุคคลดังกล่าวเป็ป็ นกรรมการอิสระ
ร
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โดยที่ประชุมมคณะกรรมการรบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2556 ณ วันที่ 10 กันยายน 2556
2 และที่ประะชุมวิสามัญผู้ถือหุ
อ ้ นครัง้ ที่ 3/25556
ณ วันที่ 19 กันยายน 25566 มีมติเห็นชอบวว่า การแต่งตัง้ นายมนู
น
สว่างแจ้จ้ ง ไม่มีผลกระททบต่อการปฏิบติตั ิหน้ าที่และการใให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ โดยมีมีสาระสําคัญซึง่ สามารถสรุ
ส
ปได้ ดัดงนี ้
นายมนู สว่างแจ้ ง เคยดํารงตํ
ร าแหน่งผู้จดั การใหญ่
ก
ประจําประเทศไทยแลละอินโดไชน่า แลละตําแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสให้ แแก่
บริ ษัท ไฟเซซอร์ (ประเทศไทยย) จํากัด (“ไฟเซซอร์ ”) ณ ปั จจุบนั นายมนู สว่างงแจ้ ง ได้ ลาออกจจากตําแหน่งผู้จดั การใหญ่ประจจํา
ประเทศไทยยและอินโดไชน่าแล้ ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 25555 และตําแหนน่งที่ปรึกษาอาวุวุโส เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25555
ทั ้งนี ้ บริ ษัท ไฟเซอร์ เป็ นหหนึ่งในลูกค้ าของงบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู
น ้ ว่าจ้ างให้ บริ ษษัทฯ ในการทําการตลาด ขาย และจัดจําหน่าาย
ผลิตภัณฑ์ต่ตางๆ ในประเทศศพม่า และเวียดนาม จึงถือได้ วาเป็
า่ นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี นายมนู สว่างแจจ้ ง เป็ นบุคคลที่มีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การรทํางานด้ านธุรกิจผลิตผลิตภัณ
ณฑ์
ยากับบริ ษัททยาข้ ามชาติที่มีชื่อเสียง ประกกอบกับปั จจุบัน นายมนู สว่างแจ้
ง ง มิได้ ปฏิบัติงานใดๆ ให้ แก่
แ บริ ษัท ไฟเซออร์
ดังนั ้นคณะกกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การที่นายมนู สว่างแจ้ ง ดํารงตําแหน่งกรรมกการอิสระ และกรรรมการตรวจสออบ
ของบริ ษัทฯ จึงมีความเป็ นอิสระ และไม่มีข้ข้อเท็จจริ งหรื อเหหตุที่อาจเป็ นกาารขัดขวางการใช้ช้ วิจารณญาณออย่างอิสระ รวมททั ้ง
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่มมีความสามารรถให้ ความเห็นอย่
อ างอิสระเกี่ยวกกับการดําเนินงาานของบริ ษัทฯ
(1)

วาาระการดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมกการตรวจสอบมีมีวาระการดํารงงตําแหน่ง เท่ากัับวาระการดํารรงตําแหน่งของคคณะกรรมการบบริ ษัทฯ กรรมกาาร
ตรวจสอบซึซึ่งพ้ นจากตําแหหน่งตามวาระอาจได้ รับการแตต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่
ใ ได้ กรณีที่ตํตําแหน่งกรรมกาาร
ตรวจสอบวว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากกถึงคราวออกตตามวาระให้ คณ
ณะกรรมการบริ ษษัทฯ แต่งตั ้งบุคคลที
ค ่มีคุณสมบับัติ
ครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอ
ร
อบมีจํานวนครบบตามที่คณะกรรรมการบริ ษัทฯ กําหนด โดยบุคคคล
ที่เป็ นกรรมกการตรวจสอบแททนจะอยู่ในตําแหน่
แ งได้ เพียงวารระที่เหลืออยู่ของงกรรมการตรวจจสอบซึง่ ตนทดแทน
(2)

ขออบเขตอํานาจหน้ าที่และความรัรับผิดชอบของคณะกรรมการตรรวจสอบ

ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการบริษัษทฯ ครัง้ ที่ 1/25556 เมื่อวันที่ 177 มกราคม พ.ศ.. 2556 ได้ มีมติกํกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่แลละ
ความรับผิดชอบของคณะก
ด
กรรมการตรวจสออบ ไว้ ดงั นี ้
 สออบทานให้ บริษัทฯ
ท มีการรายงานนทางการเงินอยย่างถูกต้ องและเพพียงพอ
 สออบทานให้ บริ ษัทฯ
ท มีระบบการคควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายในน (internal auddit)
ที่เหมาะสมและมีมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระขอองหน่วยงานตรววจสอบภายในตตลอดจนให้ ควาาม
เห็ห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย และเลิลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดดที่
รับบผิดชอบเกี่ยวกับั การตรวจสอบบภายใน
 สออบทานการปฏิบับติของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาาศ
ส่วนทีที่ 2 หน้ าที่ 167
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ขอองคณะกรรมกาารกํากับหลักทรัรัพย์ และตลาดหหลักทรัพย์ ประกกาศคณะกรรมกการกํากับตลาดดทุน ประกาศขออง
คณะกรรมการตลลาดหลักทรัพย์์ แห่งประเทศไทยและข้ อกําหนนดของตลาดหลักั ทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมททัง้
กฎฎหมายที่เกี่ยวข้ข้ องกับธุรกิจของงบริ ษัทฯ
 พิจารณา คัดเลือก
อ และเสนอแตต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระะเพื่อทําหน้ าที่เเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แลละ
ญชี รวมทั ้งเข้ าร่ วมการประชุ
ว
มกับผู
บ ้ สอบบัญชีโดดยที่ไม่มีฝ่ายบริรหารเข้ าร่ วมอย่าาง
เสสนอค่าตอบแทนนของผู้สอบบัญ
น้ อยปี
อ ละ 1 ครัง้
 ตรวจสอบ และพิพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี
อ ความขัดแยย้ งทางผลประโยยชน์เพื่อให้ เป็ นไไป
ตาามกฎหมาย ปรระกาศและข้ อกําหนดของคณะะกรรมการกํากับหลั
บ กทรัพย์และะตลาดหลักทรัพย์
พ คณะกรรมกาาร
กํ ากับ ตลาดทุน และคณะกรรมมการตลาดหลักทรั
ก พย์ แห่ ง ประะเทศไทย ข้ อกํ าาหนดของตลาดหลัก ทรั พย์ แหห่ ง
ประเทศไทย รวมมทัง้ หน่วยงานกกํ า กับดูแ ลอื่นใด ทัง้ นี เ้ พื่อให้ มัมั่นใจว่า รายการรดังกล่าวสมเหหตุสมผลและเป็ป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
 จัดั ทํารายงานของคณะกรรมการรตรวจสอบ โดยยเปิ ดเผยไว้ ในราายงานประจําปี ของบริ
ข ษัทฯ ซึ่งรายงานดั
ง
งกล่าาว
ต้ องลงนามโดยป
อ
ระธานคณะกรรรมการตรวจสอบบ และต้ องประกกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปปนี ้
1)) ความเห็นเกี่ยวกั
ย บความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางก
อ
ารเงินของบริษัทฯ
ท
2)) ความเห็นเกี่ยวกั
ย บความเพียยงพอของระบบคควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
3)) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
พ และตลาดหลลักทรัพย์ฯ ข้ อกํกาหนดของตลาาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4)) ความเห็นเกี่ยวกั
ย บความเหมมาะสมของผู้สอบบบัญชี
5)) ความเห็นเกี่ยวกั
ย บรายการที่อาจมีความขัดแย้
แ งทางผลประโโยชน์
6)) จํานวนการปประชุมคณะกรรมมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมมประชุมของกรรรมการตรวจสอบบแต่ละท่าน
7)) ความเห็ น หรื
ห อ ข้ อ สัง เกตโดดยรวมที่ ค ณะกกรรมการตรวจจสอบได้ รั บ จากกการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามกฎบัตตร
คณะกรรมกาารตรวจสอบ (CCharter)
8)) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู
น
้ ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภาายใต้ ขอบเขตหนน้ าที่และความรัรับผิดชอบที่ได้ รรัับ
มอบหมายจากคณะกรรมกาารบริ ษัทฯ
9)) ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ของคณ
ณะกรรมการตรรวจสอบหากคณ
ณะกรรมการต รวจสอบพบหรืรื อมี ข้ อสงสัย ว่ามี
า
รายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึง่ มีผลกระทบอย่างมีนันยสําคัญต่อฐานนะการเงินและผผลการดําเนินงาาน
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ของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบราายงานต่อคณะกกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อดําเนินการปรั
ก บปรุ งแก้ ไข
ไ
ภายในเวลาทีที่คณะกรรมการรตรวจสอบเห็นสมควร
ส
1) รายการรที่เกิดความขัดแย้
แ งทางผลประโโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ
ป หรือมีความมบกพร่องที่สําคัญในระบบควบบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝืฝื นกฎหมายว่าด้ดวยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั
ท พย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาด
า
ดหลักทรัพย์ฯ หรืรื อ
กฎหมาายที่เกี่ยวข้ องกับธุ
บ รกิจของบริ ษัทฯ
ท
หากคณะกรรมกาารของบริ ษัทฯ หรื
ห อผู้บริ หารไม่ดํดําเนินการให้ มีการปรั
ก บปรุ งแก้ ไขขภายในระยะเววลาตามวรรคหนึนึ่ง
กรรรมการตรวจสออบรายใดรายหนึนึ่งอาจรายงานวว่ามีรายการหรื อการกระทํ
อ
าตามมวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หรืื อตลาดหลักทรัรัพย์ฯ
 ปฏิบตั ิการอื่นใดตตามที่คณะกรรมมการของบริษัทฯ มอบหมายด้ วยความเห็
ย
นชอบบจากคณะกรรมกการตรวจสอบ
9.2.3

คณะกรรมการสสรรหาและพิจารณาค่
า
าตอบแแทน

ณ วันที่ 300 มิถนุ ายน 25556 คณะกรรมการสรรหาและพิพิจารณาค่าตอบบแทนประกอบด้ด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดัดง
รายละเอียดดต่อไปนี ้
ลําดับที่

(1)

ชื่อ

ตําแหน่ ง

1.

นายมนู สว่างแจ้ ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจจารณาค่าตอบแทน

2.

นายวิเวก ดาวัน

กรรมการสรรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
า

3.

นายกิริต ชาห์

กรรมการสรรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
า

วาาระการดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมกการสรรหาและะการพิจารณาคค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตํ
า าแหน่งเท่ากั
า บวาระการดํดํารงตําแหน่งขออง
คณะกรรมกการบริ ษัทฯ กรรรมการสรรหาแลละการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้พ้นจากตําแหน่งตตามวาระอาจได้ด้ รับการแต่งตังใ้ ให้
กลับ มาตํ า รงตํ าแหน่ง ใหมม่ ไ ด้ กรณี ที่ตํ า แหน่
แ ง กรรมการรสรรหาและกา รพิ จ ารณาค่าตตอบแทนว่า งลงงเพราะเหตุอื่น ใด
ใ
นอกจากถึงงคราวออกตามววาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตั ้งบุคคลทีที่มีคุณสมบัติเหหมาะสมเป็ นกรรรมการสรรหาแลละ
การพิจารณ
ณาค่าตอบแทน เพื
เ ่อให้ กรรมการรสรรหาและการรพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนนครบตามที่คณะะกรรมการบริ ษัทฯ
ท
กําหนด โดยยบุคคลที่เป็ นกรรรมการสรรหาแและการพิจารณ
ณาค่าตอบแทนแแทนจะอยู่ในตําแแหน่งได้ เพียงวาาระที่เหลืออยู่ขออง
กรรมการสรรรหาและการพิจารณาค่
จ
าตอบแแทนซึง่ ตนทดแทน

ส่วนทีที่ 2 หน้ าที่ 169
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(2)

ขออบเขตอํานาจหน้ าที่และความรัรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรรหาและพิจารณ
ณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการบริษัษทฯ ครัง้ ที่ 3/25556 เมื่อวันที่ 222 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่
และความรัับผิดชอบของคณ
ณะกรรมการสรรรหาและพิจารณ
ณาค่าตอบแทนไวว้ ดงั นี ้
1. พิ จารณาโครงสร้ร้ างองค์ ก ร คุณสมบั
ณ ติ ข องกรรรมการบริ ษั ท ฯ และประธานเจจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห า รของบริ ษั ท ฯ ให้
ใ
เหหมาะสมกับธุรกิจ
2. คัดั เลือกบุคคลที่สมควรได้
ส
รับการเสนอรายชื่อเป็ป็ นกรรมการรายยใหม่ หรื อสรรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารขออง
บริิ ษัทฯ โดยให้ มีการกํ
ก าหนดหลักเกณฑ์
ก
หรื อวิธีการสรรหาและคั
ก
คัดเลือกอย่างมีหหลักเกณฑ์และคความโปร่ งใส เพืพื่อ
เสสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุห้้ นเพื่อพิจารณาาอนุมตั ิ
3. พิจารณาแนวทางงและพิจารณาคค่าตอบแทนและะผลประโยชน์ตอบแทนอื
อ
่นๆ ทั ้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินให้ แแก่
ก รรมการ และประธานเจ้ า หน้ าาที่ บ ริ ห ารของบบริ ษั ท ฯ โดยให้ มี ก ารกํ า หนดหหลัก เกณฑ์ หรื อวิ
อ ธีก ารพิ จ ารณ
ณา
ค่าตอบแทนที
า
่เป็ นธรรมและสมเห
น
หตุสมผลเพื่อเสนนอต่อที่ประชุมคคณะกรรมการบบริิ ษัทฯ และ/หรื อที
อ ่ประชุมผู้ถือหุห้้ น
เพืพื่อพิจารณาอนุมัมตั ิ
4. ราายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรรหาและการพิจารณาค่
จ
าตอบแทน ให้ คณะะกรรมการบริ ษัทฯ
ท
รับบทราบ และจัดั ทํารายงานขอองคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตออบแทนเพื่อเปิ ดเผยไว้
ด
ในรายงาาน
ประจําปี ของบริษัษัทฯ และลงนามโโดยประธานกรรรมการสรรหาแลละการพิจารณาคค่าตอบแทน
5. ป ฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดดตามที่ ค ณะกรรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายอัอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกัั บ การสรรหาแ ละการพิ จ ารณ
ณา
ค่าตอบแทนของก
า
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
9.2.4

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 25566 ผู้บริหาร1 ของบบริษัทประกอบไปปด้ วย บุคคล 7 ท่านดังต่อไปนี ้
ลําดับที่

ชื่อ

ตําแหหน่ ง

1.

นายวิเวก ดาวัน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO
O)

2.

นายโธธมัส อับบราฮัม

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน (CFO)

3.

นายสุสุดีล กวานเดย์

ผู้อํานวยกาารภูมิภาค

4.

นายพพระรามจิต ซิงค์ สาว์์นีย์

ผู้อํานวยกาารภูมิภาค

5.

นางสาวดวงนภา ตงศิริ

กรรมการผู้ จู ดั การ ประเทศไทยย

6.

นายจีริิช วาดวา

กรรมการผู้ จู ดั การ ประเทศพม่า

7.

นายมมาโนช กัลบัคซานี

ผู้อํานวยกาารสายการเงิน
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หมมายเหตุ:

(1)

1

ตามคํานิยามขออง “ผู้บริ หาร” ที่กําหนดในนประกาศคณะกรรมการกํากักบหลักทรัพย์และตลาดหลักั ทรัพย์ ที่กจ. 17/2551 เรืรื่ อง การกําหนดบทนิยามในนประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรั
ท พย์

ขออบเขตอํานาจหน้ าที่และความรัรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO))

ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการบริ ษัษทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
พ 2556 ได้ มีมีมติกําหนดขอบบเขตอํานาจหน้ าาที่
และความรัับผิดชอบของปรระธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO) ไว้ ดงั นี ้
1. กํ ากับดูแ ล บริ หาร
า จัดการ และะปฏิ บัติ ง านประจํ า ตามปกติ ธุธุ รกิ จ เพื่อ ประโยชน์ ของบริ ษั ทฯ
ท ให้ เป็ นไปตาาม
บ
น ชอบบและอนุมัติ จ าก
า
น โยบาย วิ สัย ทััศ น์ วัต ถุ ป ระส งค์ แผนธุ ร กิ จ และงบประมาาณตามที่ ไ ด้ รั บความเห็
ณะกรรมการบริรษัทฯ
คณ
2. บริิ หารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามพั
ต นธกิจที่คณ
ณะกรรมการกําหนดและเป็
ห
นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ แลละ
กลลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุ
น
มติตั ิจากคณะกรรมมการบริ ษัทฯ
3. กํ ากั
า บดูแลการบริิ หารจัดการด้ านการเงิ
า
น การตลาด ทรั พยากกรบุค คล และด้ด้ านการปฏิบัติงานอื
ง ่น ๆ โดยรววม
เพืพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและะแผนธุรกิจของบบริ ษัทฯ ตามที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุ
ช
มตั ิจากคณะกรรมกาาร
บริิ ษัทฯ
4. ว่าจ้
า าง แต่งตั ้ง โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้บริ หารระดัดับสูงของบริ ษัทฯ
5. กําาหนดนโยบายคค่าตอบแทนประจําปี โดยรวมของบริษัทฯ และบริิษัทย่อย
6. กําาหนดบําเหน็จรางวั
ร ล การปรับเงิ
บ นเดือน ค่าตอบแทน
ต
และเเงินโบนัสพิเศษทีที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจําาปี
ให้ห้ กบั ผู้บริ หารระดดับสูงของบริ ษัทฯ
ท
7. เจจรจาและเข้ าทําสั
า ญญา และ/หหรืื อธุรกรรมใดๆ ที่เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ (เช่
( น การลงทุนในเครื
ใ ่ องจักรแลละ
ทรัพย์สินอืน่ ๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรื องบบประมาณอื่นๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจาากคณะกรรมการบริ ษัทฯ การเก็ก็บ
สิ นค้ า คงคลัง ห รืื อ การขายสิ น ค้ า ) ภายในกํ าหนดวงเงิ
า
น ขอองธุ ร กรรมตาม ที่ ไ ด้ รั บ อนุญ า ตและอนุมัติ จ าก
า
คณ
ณะกรรมการบริรษัทฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิเปิ ดสาขา และ/หหรื อสํานักงานตัวั แทนแห่งใหม่ และจัดตั ้งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้
ภ
ข้อกําหนนด
ขอองกฎหมายและะกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
9. พิจารณาอนุมตั ิการให้
ก ก้ ูยืม/กู้ยืมเงิ
ม นระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่
ท อยตามขอบเเขตของอํานาจทีที่ได้ รับอนุมตั ิจาาก
คณ
ณะกรรมการบริรษัทฯ
10. พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาากู้ยืมเงินระหว่างบริ
า ษัทฯ และธธนาคารพาณิชยย์ใดๆ ตามขอบเเขตอํานาจที่ได้ รรัับ
อนนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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11. พิจารณาอนุมตั ิการเปิ ดบัญชีธนาาคารกับธนาคารรพาณิชย์ใดๆ
12. สังั่ การ ออกระเบียบ
ย หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันั ทึกภายในสําหหรับการดําเนินงงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ ออง
กับั นโยบายของบบริิ ษัทฯ และเป็ นไไปเพือ่ ประโยชนน์ของบริษัทฯ รวมทั ้งรักษาระเบียบอันดีงามภายยในองค์กร
13. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินคดี กาารยื่นฟ้องร้ อง และ/หรื
แ
อการยอมมความในคดีไม่ว่าในหรื อนอกศศาล และ/หรื อกาาร
พิจารณาคดี
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตตามที่ได้ รับมอบหมายและได้ รับมอบอํ
บ
านาจจากกคณะกรรมการรบริษัทฯ
15. สรุ ปและรายงานนธุรกรรมที่สําคััญที่ ได้ ดําเนินการไปแล้ ว ภายยใต้ อํานาจของขขอบเขตอํานาจจหน้ าที่ และควาาม
รับบผิดชอบของปรระธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการขของบริ ษัทฯ
16. มอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหหมายให้ บุคคลอือื่นใดปฏิบตั ิงานนที่กําหนดในนาามของประธานนเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
า
ทัั ้ง้งนี ้ การมอบอํานาจช่วง และ/หหรื อการมอบหมมายดังกล่าวจะต้ต้ องอยู่ภายใต้ ขอบเขตอํานาจทีที่ระบุไว้ ในหนังสือ
มอบอํานาจของบริ ษั ทฯ และ/หหรื อระเบียบ กฎฎเกณฑ์ หรื อมติติของคณะกรรมมการบริ ษั ทฯ อย่
อ างไรก็ตามกาาร
มอบหมายภายใตต้ ขอบเขตของหหน้ าที่และความรับผิดชอบของปประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องไม่
อ เป็ นการมออบ
อําานาจช่วงหรื อมอบหมายที
ม
่ทําให้
ใ ประธานเจ้ าหน้
ห าที่บริ หารหรืรื อผู้ได้ รับมอบออํานาจใดๆ ที่มีความขัดแย้ งทาาง
ผลลประโยชน์ หรือความขั
อ
ดแย้ งไมม่วา่ ในรูปแบบใดดๆ กับบริ ษัทฯ หรื
ห อบริษัทย่อย สสามารถอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าวไได้
ในนกรณีนี ้ ประธานนเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะไม่มีอํานาจจในการอนุมตั ิธรกรรมดั
ุ
งกล่าว โดยต้ องเสนอธุรกรรมดังกล่าวใให้
คณะกรรมการขอองบริ ษัทฯ และะ/หรื อที่ประชุมผ้ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) พิจารณ
ณาและให้ ความมเห็นชอบ เว้ นแต่
แ
ธุรกรรมดั
ร
งกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติติของบริ ษัทฯ แลละมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารรายการกับบุคคลลภายนอก (arm
m's
leength)
โดดยประธานเจ้ าหน้
ห าที่บริ หาร (CCEO) มีอํานาจจในการพิจารณ
ณาอนุมัติเฉพาะกกรณีหรื อดําเนินการใดๆ
น
ภายใใต้
วงงเงินดังต่อไปนี ้
 พิจารณาอนุนมัติการลงทุนในนสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาาร เป็ นต้ น จํานวนมากกว่า 1,0000,000 บาท แต่
แ
ไม่เกิน 30,0000,000 บาท
 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในนบริษัทย่อย จํานวนไม่
น เกิน 30,0000,000 บาท
 พิจารณาอนุมัติเงินทดรองจ่าย
า จํานวนมากกกว่า 10,000,0000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อปี
 พิจารณาอนุนมัติการขายสินทรั
ท พย์ถาวรของบบริษัทฯ ที่มีมลู ค่คาทางบัญชีสทุ ธิมากกว่า 1,0000,000 บาท แต่ไไม่
เกิน 30,000,000 บาท
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 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริ
ย
ษัทฯ
 การอนุมตั ิการกู
า ้ ยืมเงินระยะะสันเพื
้ ่อใช้ เป็ นเงิงินหมุนเวียนของงบริษัทฯ จํานวนนไม่เกิน 300,0000,000 บาท
 การอนุมตั ิการกู
า ้ ยืมเงินระยะะยาว จํานวนไม่เกิ
เ น 200,000,0000 บาท
9.2.5

เลลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการบริ ษัษทฯ ครัง้ ที่ 3/25556 เมื่อวันที่ 222 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติแต่งตั
ง งนางสาวสุ
้
จินตนา
น บุญวรภัทร
ท
ให้ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการรบริ ษัทฯ มีหน้ าที
า ่และความรับผิ
บ ดชอบตามที่กํกาหนดในพระรราชบัญญัติหลักทรั
ก พย์ และตลาาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมมทั ้งที่ได้ มีการแก้ก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยเลขานุการบริ
ก ษัทฯ มีหน้นาที่หลักในการร (1) จัดทําและเก็บรักษาทะเบีบียนกรรมการ หนังสือนัดประชชุมคณะกรรมกาาร
รายงานการรประชุมคณะกรรรมการ รายงานนประจําปี ของบริริ ษัทฯ หนังสือนัดั ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการปประชุมผู้ถือหุ้น (2)
(
เก็บรักษาราายงานการมีส่วนได้
น เสียที่รายงาานโดยกรรมการรหรื อผู้บริ หาร (3)
( ดําเนินการอือื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํ
ณ
ากับ
ตลาดทุนกําาหนด และ (4) จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้
น เสียตามมาตตรา 89/14 ซึง่ จัดั ทําโดยกรรมการ ให้ แก่ประธาาน
กรรมการ แและประธานกรรมมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแแต่วนั ที่บริษัทฯ ไได้ รับรายงานนัน้น
(1)

ขออบเขตอํานาจหน้ าที่ของเลขานุการบริ
ก ษัทฯ
ที่ประชุ
ป มคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครั
ค ง้ ที่ 3/2556 เมืมื่อวันที่ 22 พฤษษภาคม 2556 ได้ด้ มีมติกําหนดขออบเขตและอํานาาจ
หนน้ าที่ของเลขานุการบริ
ก ษัทฯ ไว้ ดัดงั นี ้
1)) จัดทําและเก็ก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
น
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ค
แและรายงานประจจําปี ของบริ ษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุห้ น และรายงานนการประชุมผู้ถือหุ
อ ้น
2)) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้
น เสียที่รายงานนโดยกรรมการหหรือผู้บริ หาร
3)) ดําเนินการอืนๆ
่ ตามที่คณะกกรรมการกํากับตลาดทุ
ต
นประกาาศกําหนด
4)) จดส่งสําเนาารายงานการมีส่สวนได้ เสียตามมมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรรมการ และผู้บริ
บ หารของบริ ษัทฯ
ท
ให้ กบั ประธาานกรรมการ และะประธานกรรมกการตรวจสอบทรราบภายใน 7 วันั ทําการนับแต่วัวนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รรัับ
รายงานนัน้
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9.3

กาารสรรหากรรมมการบริษัทฯ และผู
แ ้ บริหาร

9.3.1

กาารสรรหากรรมมการและกรรมมการอิสระ

ในการคัดเลืลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมกาารหรื อผู้บริ หารขของบริ ษัทฯ คณ
ณะกรรมการสรรรหาและพิจารณ
ณา
ค่า ตอบแท นจะทํ า หน้ าที่ ในการสรรหา
ใ
แ ด เลื อ กบุคคลที
และคั
ค ่ จ ะเข้ า ดํารงตํ
า า แหน่ ง แลละเสนอชื่ อบุค คลที่ มี คุณ สมบับัติ
เหมาะสมต่อคณะกรรมการรบริษัทฯ และ/หรืือที่ประชุมผู้ถือหุ
อ ้ น (แล้ วแต่กรณี) ทั ้งนี ้ผู้สมัครเข้
ร ารับคัดเลือกเเพื่อดํารงตําแหนน่ง
กรรมการจะต้ องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี
ค
่ยวชาญ
ญ และสามารถออุทิศเวลาได้ แลละต้ องมีคุณสมมบัติของกรรมกาาร
แห่ ง พระราาชบัญญัติบ ริ ษัษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (รรวมทัง้ ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้
า ไ ขเพิ่ ม เติ มม)
ครบถ้ ว นตาามมาตรา 68
พระราชบัญ
ญญัติหลักทรั พย์ยและตลาดหลัักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2 (รวมทัง้ ที่ได้
ไ มีการแก้ ไขเพิพิ่มเติม) ประกาาศที่เกี่ ยวข้ องขออง
คณะกรรมกการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํกํากับตลาดทุน และจะต้ องไม่มีมีลกั ษณะต้ องห้ าาม
ตามประกาาศคณะกรรมกาารกํากับตลาดทุทุนที่ ทจ. 24/25551 เรื่ อง ข้ อกําหนดเกี
ห ่ยวกับกรรรมการและผู้บริิ หารของบริ ษัทที
ท ่
ออกหลักทรัรัพย์ (รวมทั ้งที่ได้
ไ มีการแก้ ไขเพิพิ่มเติม) นอกจากกนี ้ การแต่งตังก
้ กรรมการของบริริ ษัทฯ จะต้ องได้ด้ รับความเห็นชออบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการรบริษัท และ/หรืรอที่ประชุมผู้ถือหุห้ น (แล้ วแต่กรณี
ณี)
บุคคลที่ได้ รัรับการเสนอชื่อใหห้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระต้
ส องมีคณ
ุ สมมบัติของกรรมกาารอิสระครบถ้ วนตามที
น
่กําหนดใใน
ประกาศที่เกี่ยวข้ องของสํานันกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลั
แ
กทรั
ท พย์ฯ
องค์ประกออบและการแต่งตัตงคณะกรรมกา
้
ารบริ ษัทฯ คณ
ณะกรรมการตรวจสอบ และคณ
ณะกรรมการสรรรหาและพิจารณ
ณา
ค่าตอบแทนน จะมีการดําเนินการ
น ดังนี ้
9.3.2

องงค์ ประกอบแลละการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบ
ค
บริษัทฯ

คณะกรรมกการบริ ษัทฯ ประะกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกกรรมการไม่น้อยยกว่ากึ่งหนึ่งของงจํานวนกรรมกาาร
ทั ้งหมดจะต้ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในปประเทศไทย แลละกรรมการบริ ษัษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุห้ นของบริ ษัทฯ หรือไม่ก็ได้
ในการคัด เ ลื อกบุค คลที่ จะเข้
ะ า ดํ ารงตํ า แหหน่ง เป็ นคณะกกรรมการของบ ริิ ษั ท ฯ นัน้ คณะะกรรมการสรรหาและพิ จารณ
ณา
ใ
ะคัดเลือกบุคคลลที่จะเข้ าดํารงตํตําแหน่งคณะกรรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจาาก
ค่าตอบแทนน จะทําหน้ าที่ในการสรรหาแล
ความรู้ ความสามารถ ปรระสบการณ์ หรื อพิจารณาจากผผู้ถือหุ้นรายใหญ
ญ่ของบริ ษัทฯ ที่มีประสบการณ
ณ์ในธุรกิจที่จะเป็ป็ น
า
มตั ิจากกที่ประชุมคณะะกรรมการบริ ษัทฯ
ท
ประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ ทั ้งนีนี ้การแต่งตั ้งกรรรมการใหม่จะต้ต้ องผ่านการพิจารณาอนุ
ป มผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับั ของบริ ษัทฯ กําหนดให้ ที่ประชชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั
ก ้งกรรมการตาาม
และ/หรื อที่ประชุ
หลักเกณฑ์แและวิธีการดังต่อไปนี
อ ้
(1)

ผู้ถถืือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากั
า บ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2)

ผู้ถถืือหุ้นแต่ละคนจจะใช้ คะแนนเสียงที
ย ่มีอยู่ทงหมด
ั ้ ดตาม (1) เลือกตตั ้งบุคคลเดียวหรืรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
น
ได้ แต่
แ
จะะแบ่งคะแนนเสียงให้
ย แก่ผ้ ใู ดมากกน้ อยเพียงใดไมม่ได้
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(3)

บุคคลที่ได้ รับคะแแนนเสียงสูงสุดตามลํ
ต าดับลงมาาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรรมการ ที่จะพึงงมี
้
ง้ นั ้น ในกรณีที่บุคคลซึซึ่งได้ รับการเลือกตั
อ ้งในลําดับถััดลงมามีคะแนนนเสียงเท่ากันเกิกิน
หรืื อจะพึงเลือกตัั ้งในครั
จําานวนกรรมการทีที่จะพึงมี ให้ ประะธานที่ประชุมเป็ป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
้ข

้ มีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกส่
กรรมการคนนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยืยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ โดยการลาออกนันจะมี
ใ
งไปถึถึง
บริ ษัทฯ
ทั ้งนี ้ ที่ประชชุมผู้ถือหุ้นอาจลลงมติให้ กรรมกาารคนใดออกจากกตําแหน่งก่อนถึถึงคราวออกตามมวาระได้ ด้วยคะะแนนเสียงไม่น้อย
อ
กว่าสามในสีี่ของจํานวนผู้ถืถือหุ้นซึง่ มาประชชุมและมีสิทธิออกเสี
อ ยง และมีหุห้ นุ นับรวมกันได้ ไไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ
ห ่งของจํานวนห้หุ้น
ที่ถือโดยผู้ถถอหุ
ื ้ นที่มาประชุมและมี
ม
สิทธิออกกเสียง
9.3.3

องงค์ ประกอบแลละการแต่ งตัง้ คณะกรรมการต
ค
ตรวจสอบ

คณะกรรมกการตรวจสอบปรระกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นกรรมมการอิสระอย่างงน้ อย 3 คน โดยยกรรมการตรวจจสอบอย่างน้ อย 1
คน จะต้ องเเป็ นผู้ที่มีความรู้และประสบการรณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าาที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิงิน
ได้ โดยคณ
ณะกรรมการตรววจสอบต้ องมี คุณสมบัติครบถ้ถ้ ว นตามที่ กํ าหนนดในประกาศคคณะกรรมการกกํ ากับ ตลาดทุนนที่
เกี่ยวข้ องดังนี
ง ้
(1)

ถืออหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานววนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี
อ ยงทั ้งหมดขของบริ ษัทฯ บริ ษัษทใหญ่ บริ ษัทย่ยอย บริ ษัทร่วม ผู้
ถืออหุ้นรายใหญ่ หรื
ห ื อผู้มีอํานาจคววบคุมของบริ ษัทฯ
ท ทั ้งนี ้ ให้ นบั รววมการถือหุ้นขอองผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
ร
ราายนั ้น ๆ ด้ วย

(2)

ไมม่เป็ นหรื อไม่เคยยเป็ นกรรมการทีที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ห
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กกษาที่ได้ เงินเดือนประจํ
อ
า หรื อผู้ มี
อําานาจควบคุมขอองบริ ษัทฯ บริ ษัษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บบริ ษัทย่อยลําดับั เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรืรื อ
ขอองผู้มีอํานาจคววบคุมของบริ ษัทฯ
ท เว้ นแต่จะได้ พ้พนจากการมีลกกษณะดั
ั
งกล่าวมมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที
น ่
ยื่นนคําขออนุญาตตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ลักษณะต้
ก
องห้ ามดั
ม งกล่าวไม่รวมมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ป็ น
ข้ าาราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนนราชการซึง่ เป็ นผู
น ้ ถือหุ้นรายใหญ
ญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริริษัทฯ

(3)

ไมม่ เป็ นบุค คลที่ มีความสัม พัน ธ์ ทางสายโลหิ
ท
ต หรื อโดยการจดดทะเบี ยนตามกกฎหมาย ในลักษณะที
ก
่ เป็ นบิ ดา
ด
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสสของบุตร ของกกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ
อ ้ นรายใหญ่ ผู้ มี
ห อบุคคลที่จะไดด้ รับการเสนอให้ห้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีมีอํานาจควบคุมของบริ
ม
ษัทฯ หรืรื อ
อําานาจควบคุม หรื
บริิ ษัทย่อย

(4)

ไมม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
น
หรื อผู้ มี
อําานาจควบคุมขอองผู้ขออนุญาต ในลั
ใ กษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณ
ณญาณอย่างอิสระของตน
ส
รวมททั ้ง
ไมม่เป็ นหรื อเคยเป็ปนผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจจควบคุมของผู้ทีท่ีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
ส่วนทีที่ 2 หน้ าที่ 175

บริษัษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็็นซ์ จํากัด (มหาชนน)

บริิ ษัทย่อย บริ ษัทร่
ท วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีมีอํานาจควบคุมของบริ
ม
ษัทฯ เว้ว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
จ
ลกั ษณ
ณะ
ดังั กล่าวมาแล้ วไมม่น้อยกว่า 2 ปี ก่กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานั
า กงาน ก.ล.ต.
คววามสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการททางการค้ าที่กระะทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ
อ
จกาาร
กาารเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
พ รายการเกี่ยวกั
ว บสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
ก หรื อรับคววามช่วยเหลือทาาง
กาารเงิน ด้ วยการรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การใให้ สินทรัพย์เป็ นนหลักประกันหนีนี ้สิน รวมถึงพฤติติการณ์อื่นทํานออง
เดีดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริษัทฯ หรือคู
อ ส่ ญ
ั ญามีภารระหนี ้ที่ต้องชําระะต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีท่ีมี
ตัวั ตนสุทธิของบริริ ษัทฯ หรื อตั ้งแตต่ 20 ล้ านบาททขึ ้นไป แล้ วแต่จํจานวนใดจะตํ่ากว่า ทั ้งนี ้ การรคํานวณภาระหหนี ้
ดังั กล่าวให้ เป็ นไปปตามวิธีการคํานนวณมูลค่าของรรายการที่เกี่ยวโยยงกันตามประกาศคณะกรรมกาารกํากับตลาดททุน
ว่าด้
า วยหลักเกณฑ
ฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารรณาภาระหนี ้ดังกล่
ง าว ให้ นบั รววม
ภาระหนี ้ที่เกิดขึนในระหว่
้น
าง 1 ปี ก่กอนวันที่มีความมสัมพันธ์ทางธุรกิิจกับบุคคลเดียยวกัน
(5)

ไมม่เป็ นหรื อเคยเป็ป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัษัทใหญ่ บริ ษัทย่ยอย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ
ญ่ หรื อผู้มีอํานาาจ
ควบคุมของบริ ษัษัทฯ และไม่เป็ นผู
น ้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํ
ว
านักงานสอบบัญชี ซึ่งงมี
ผู้สสอบบัญชีของบบริ ษัทฯ บริ ษัทใหหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ
อ ้ นรายใหญ่ หรืื อผู้มีอํานาจคววบคุมของบริ ษัทฯ
ท
สังั กัดอยู่ เว้ นแต่จะได้
จ พ้นจากกาารมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไมม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตต่อ
สําานักงาน ก.ล.ต..

(6)

ไมม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ป็ นผู้ให้ บ ริ การททางวิชาชี พใดๆๆ ซึ่ง รวมถึง การรให้ บริ ก ารเป็ นทีที่ปรึ ก ษากฎหมมายหรื อที่ปรึ กษษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ด้ รับค่าบริ การเกิกินกว่า 2 ล้ านบบาทต่อปี จากบริรษัทฯ บริ ษัทใหญ
ญ่ บริ ษัทย่อย บริ
บ ษัทร่วม ผู้ถือหุห้้ น
ม
ษัทฯ และไม่
แ
เป็ นผู้ถือหหุ้นที่มีนัย ผู้มีอําานาจควบคุม หรื
ห อหุ้นส่วนของงผู้
ราายใหญ่ หรื อผู้มีมีอํานาจควบคุมของบริ
ให้ห้ บริ การทางวิชาชี
า พนั ้นด้ วย เว้ นแต่
น จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะะดังกล่าวมาแล้ ววไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคคํา
ขอออนุญาตต่อสํานันกงาน ก.ล.ต.

(7)

ไมม่เป็ นกรรมการทีที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัววแทนของกรรมกการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกักับผู้ถือหุ้นรายใหหญ่

(8)

ไมม่ประกอบกิ จ การที่ มีสภาพอย่ย่างเดีย วกัน และะเป็ นการแข่งขัันที่ มีนัย กับกิ จการของบริ
ก
ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ ออย
หรืื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที
ว ่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่สวนร่ วมบริ หารงงาน ลูกจ้ าง พนันักงาน ที่ปรึ กษาาที่
รับบเงินเดือนประจํจํา หรื อถือหุ้นเกิกินร้ อยละ 1 ขอองจํานวนหุ้นที่มีมีสิทธิออกเสียงททั ้งหมดของบริ ษัษัทอื่น ซึ่งประกออบ
กิจจการที่มีสภาพออย่างเดียวกันแลละเป็ นการแข่งขันั ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื
ห อบริษัทย่อย

(9)

ไมม่มีลกั ษณะอื่นใดดที่ทําให้ ไม่สามมารถให้ ความเห็นอย่
น างเป็ นอิสระะเกี่ยวกับการดําเนิ
า นงานของบริรษัทฯ

(10)

ไมม่เป็ นกรรมการทีที่ได้ รับมอบหมาายจากคณะกรรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดํ
น
าเนินนกิจการของบริริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริิ ษัทย่อย บริ ษัทร่
ท วม บริษัทย่อยลํ
ย าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ
ญ่ หรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริริษัทฯ
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(11)

ไมม่เป็ นกรรมการขของบริ ษัทใหญ่ บริ
บ ษัทย่อย หรือบริ
บ ษัทย่อยลําดับเดี
บ ยวกันเฉพาะะที่เป็ นบริ ษัทจดดทะเบียน

9.3.4

องงค์ ประกอบแลละการแต่ งตัง้ คณะกรรมการส
ค
สรรหาและพิจารณาค่
า
าตอบแแทน

คณะกรรมกการบริ ษัทฯ เป็ นผู
น ้ แต่งตังคณะก
้
รรมการสรรหาแและพิจารณาค่าตอบแทนของบ
า
บริิ ษัทฯ โดยแต่งตั ้งกรรมการบริ ษัษทฯ
จํานวนหนึ่ง เป็ นคณะกรรมมการสรรหาและะพิจารณาค่าตออบแทน และอย่างน้
า อยจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการสร
น
รรหา
และพิจารณ
ณาค่าตอบแทนต้ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
ทั ้งนี ้ ให้ คณ
ณะกรรมการสรรหหาและพิจารณาาค่าตอบแทนมีหน้
ห าที่รายงานต่อคณะกรรมการรบริ ษัทฯ และใหห้ กรรมการสรรหหา
และพิจารณ
ณาค่าตอบแทนมีมีวาระการดํารงงตําแหน่งเช่นเดียวกันกับวาระกการดํารงตําแหนน่งของคณะกรรรมการบริ ษัทฯ นับ
แต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
ง้ ้ จะสามารถเลืลือกกรรมการสรรรหา และพิจารณ
ณาค่าตอบแทนนผู้พ้นจากตําแหนน่งเข้ ารับตําแหนน่ง
อีกก็ได้
9.4

ค่ าาตอบแทนของงกรรมการและะผู้บริหาร

9.4.1

ค่ าาตอบแทนของงกรรมการ

ค่าตอบแทนนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามั
ส ญผู้ถือหุ้น ครั
ค ง้ ที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพพันธ์ 2556 ได้ อนุ
อ มตั ิคา่ ตอบแททนกรรมการที่ไม่มเป็ นผู้บริ หารขออง
บริ ษัทฯ โดยยจ่ายค่าตอบแททนดังกล่าวเป็ นรรายไตรมาส ตามมรายละเอียดดังนี
ง ้
ลําดับที่

กรรมการ
นายมีชยั วีระไววทยะ2
นายอลัน ชิ ยิม แคม
นายมนู สว่างแจ้จ้ ง
นายต่อ สันติศิริ
นายกิริต ชาห์
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
ช
นางสาวสมิหรา ชาห์
นายชีราช อีรัช ปุปณวาลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ:

1

2

ค่ าตอบแทน1
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

ที่ประชุมวิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 1 กุมภาพั
ม นธ์ 2556 ได้ มีมติอนุมัมติค่าตอบแทนให้ แก่นายวิเวก ดาวัน และนายโธมัส ออับบราฮัม แต่บุคคลทังสอ
้ งไม่รับค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าว
น จาคแก่มลู นิธิ มีชยั วีระไไวทยะ
บริ ษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่นายมีชยั วีระไวทยะ ในรูปเงินบริ
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ตารางต่อไปปนี ้แสดงค่าตอบบแทนกรรมการบบริ ษัทฯ ในปี 25555 และไตรมาสสที่ 2 ปี 2556

ชื่อ

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแแทนกรรมการ
(หน่ วย:
ว บาท)
1 ม.ค. 2555 1 ม.ค. 25566 31 ธ.ค. 2555
30 มิ.ย. 25556

ห
หมายเหตุ

นายมีชยั วีระไววทยะ

ประธานกรรรมการบริษัท/
กรรมกการอิสระ

-

1,000,0000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

นายอลัน ชิ ยิม แคม

กรรมการบริิ ษัท/กรรมการ
อิสระ/ประะธานกรรมการ
ตรววจสอบ

-

600,000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

นายมนู สว่างแแจ้ ง

กรรมการบริิ ษัท/กรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

-

520,000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

นายต่อ สันติศิริิ

กรรการบริ ษัท/กรรมการอิ
ท
สระ/
กรรมกาารตรวจสอบ

-

400,000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

นายกิริต ชาห์

กรรมการบริ ษัษท/กรรมการสรร
หาและพิจารรณาค่าตอบแทน

-

300,000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมกการบริ ษัท

-

300,000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

นางสาวสมิหราา ชาห์

กรรมกการบริ ษัท

-

300,000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

นายชีราช อีรัช ปุณวาลา

กรรมกการบริ ษัท

-

300,000

เข้ าดํารงตําแหน่
แ ง 1 ก.พ. 2556

กรรมการบริ ษัษท/กรรมการสรร
หาและพิจารรณาค่าตอบแทน

15,000

-

นายโธมัส อับบราฮั
บ ม

กรรมกการบริ ษัท

15,000

-

นางสาวนิชติ ้ า ชาห์

กรรมกการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต
้ ต่ 31 ม.ค. 2556

นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย์

กรรมกการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต
้ ต่ 31 ม.ค. 2556

นายสุดีล กวานนเดย์

กรรมกการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต
้ ต่ 31 ม.ค. 2556

นายอภิชยั จันททน์จารุสิริ

กรรมกการบริ ษัท

10,000

-

ลาออกตังแต
้ ต่ 31 ม.ค. 2556

นายวิเวก ดาวัน

ค่ าตอบแททนอื่น
-ไม่มี9.4.2

ค่ าาตอบแทนผู้บริิหาร

ค่าตอบแทนนผู้บริ หาร (ที่มิใช่ชกรรมการของบบริษัทฯ) สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 มี
รายละเอียดดดังต่อไปนี ้
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จํานวน (คน)
เงินเดือนและะโบนัส (บาท)

9.5

1 ม.ค. 25554 - 31 ธ.ค. 2554
7
110,320,060

ค่ าตอบแทนผู้ บริหาร (หน่ วย: บาาท)
1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 25555
7
1222,143,591

1 ม.ค. 25556 - 30 มิ.ย. 2556
7
455,176,746

กาารกํากับดูแลกิกิจการที่ดแี ละบบรรษัทภิบาล

คณะกรรมกการบริ ษัทฯ ได้ นํนาํ นโยบายการกํกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ปฏิบติตั ใิ ห้ สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์และหลั
แ
กการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษทจดทะเบี
ัท
ยนตาามแนวปฏิบตั ิของตลาดหลั
อ
กทรัพย์
พ ฯ และคําแแนะนําของสมาคคมส่งเสริ มสถาบับัน
กรรมการบริริษัทไทย (IOD)
รายละเอียดดนโยบายการกํากั
า บดูแลกิจการขของบริ ษัทฯ สามมารถแบ่งออกไดด้ เป็ น 5 หมวดดัดังนี ้
1. สิททธิของผู้ถือหุ้น
2. กาารปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ
อ ้ นอย่างเท่าเทีทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีสวนได้
ว่ สว่ นเสีย
4. กาารเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่
ล
ง และ
งใส
5. คววามรับผิดชอบขของคณะกรรมการบริษัทฯ
หมวดที่ 1:

สิทธิของผู
อ ้ ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับสิ
บ ทธิ ของผู้ถือหุห้้ นของบริ ษัทฯ เป็ นอันดับแรก โดยบริ ษัทฯ ดําเนินการให้ มั่นใจได้
น ว่า ผู้ถือหุห้้ น
สามารถใช้ สสิิทธิของพื ้นฐานนผู้ถือหุ้นขั ้นได้ อย่ยางครบถ้ วน เช่น (1) สิทธิในกาารซื ้อ ขาย หรื อโโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบบ่ง
กําไรของบริริษัทฯ (3) สิทธิในการได้
น
รับข้ อมูลข่
ล าวสารที่เกี่ยวข้
ว องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์
บ ของบริ ษัทฯ หรื อเว็บไซต์ขออง
ตลาดหลักทรั
ท พย์ฯ หรือโดยยวิธีการอื่นใด (44) สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมเพือใช้
่ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัต ้ง
หรื อถอดถออนกรรมการ การรพิจารณาค่าตออบแทนของกรรมมการ การแต่งตังผู
ั ้ ้ สอบบัญชี กาารจ่ายเงินปั นผลล การเพิ่มทุนแลละ
ออกหุ้นใหมม่ รวมทังสิ
้ ทธิในการตั
น
้งคําถามตต่อคณะกรรมกาารบริ ษัทฯ เกี่ยวกั
ว บรายงานของงคณะกรรมการรบริ ษัทฯ และเรื่ ออง
อื่นใดที่นําเสสนอต่อที่ประชุมเพื
ม ่อพิจารณาและอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ คคณะกรรมการบบริษัทฯ ส่งเสริมแและกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิผ้ ถู ือหุ้นดั
น งต่อไปนี ้
(1)

นโโยบายการกํากับั ดูแลกิจการที่ดีดีเกี่ยวกับการดูแลสิ
แ ทธิของผู้ถือหุห้ น
 คณะกรรมกาารบริษัทฯ มีหนาที
น้ ่ปกป้องและเเคารพสิทธิของผูผู้ถือหุ้นขั ้นพื ้นฐาาน ได้ แก่ สิทธิการซื
า ้อขายหรื อโออน
หุ้น สิทธิในกการมีส่วนแบ่งกําไรของกิ
า
จการ สิทธิในการได้ รับข่
บ าวสารข้ อมูลกิิจการอย่างเพียงพอ
ย สิทธิในกาาร
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เข้ าร่วมประชชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่
แ งตั ้งหรื อถอดถถอนกรรมการ การแต่
ก งตังผู
้ ้ สอบบบัญชี การจัดสรรเงิ
ส นปั นผล กาาร
กําหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับหหรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ การลลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุนุมตั ิรายการพิเศศษ
เป็ นต้ น
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ส่งเสริ มและะสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิในเเรืื่ องต่างๆ ในกาารประชุมสามัญผู
ญ้
า ได้ แก่ สิทธิธในการเสนอวารระการประชุมผู้ถืถือหุ้นล่วงหน้ ากก่อนการประชุม สิทธิในการเสนนอ
ถือหุ้นประจําปี
บุคคลเพื่อคัดเลื
ด อกเป็ นกรรมมการล่วงหน้ า สิทธิ
ท ในการส่งคําถามต่
ถ อที่ประชุมล่
ม วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิใใน
การแสดงคววามคิดเห็นและตตังคํ
้ าถามต่อที่ประชุ
ป ม เป็ นต้ น
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้ นนการกระทําใดๆๆ อันเป็ นการลละเมิด หรื อจํากักดสิทธิ หรื อกาาร
ริ ดรอนสิทธิของผู
ข ้ ถือหุ้นในการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศของบ
ส
บริ ษัทฯ ที่ต้องเปิปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ แลละ
การเข้ าประชชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นําเสนอเออกสารที่มีข้อมูลสํ
ล าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระกาาร
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้ อมมูลสําคัญโดยไมม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุห้้ นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น
 คณะกรรมกาารบริษัทฯ มีหนาที
น้ ่อํานวยความมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุห้ นในการใช้ สิทธิต่างๆ เช่น การรให้ ข้อมูลสําคัญ
ญที่
เป็ นปั จจุบนั ผ่ผานทางเว็บไซต์ต์ของบริษัทฯ เป็ นต้ น
(2)

กาารเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทฯ มีนโยบายให้
โ
ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลลา สถานที่ และะวาระการประชุมผู
ม ้ ถือหุ้น ตลอดดจนข้ อมูลทังหม
้ มด
ที่เกี่ยวข้ องกับั เรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผ้ ถืถู ือหุ้นเป็ นการล่ววงหน้ าอย่างเพียงพอและทั
ย
นเวลลา
สําหรับการปประชุมผู้ถือหุ้นในนแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ มีนโยบายยในการเปิ ดโอกาาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาข้
ก อมูลก่อนวัวัน
ประชุมผู้ถือหุห้้ นล่วงหน้ าก่อนการประชุ
น
มผ่านทางเว็
น
บไซต์ของบริ
อ ษัทฯ โดยมีข้ อมูลเหมือนกับข้
บ อมูลในรูปแบบบ
เอกสารที่บริษัษทฯ จัดส่งให้ ผ้ ถืถู ือหุ้น
จ
้อหหาการประชุมซึงงประกอบด้
่
วย รายละเอียดวารระ
 หลังการประะชุมผู้ถือหุ้นแต่ลละครัง้ บริ ษัทฯ จะรวบรวมเนื
การประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนนเสียง ตลอดจนคําถามและคววามเห็นของผู้ถืถือหุ้น จัดทําเป็ป็ น
น เผยแพร่ขึ ้นเว็ว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุ
ป ม ซึง่ เป็ นไไป
“รายงานการรประชุมผู้ถือหุ้น”
ตามข้ อกําหนนดของสํานักงานน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 คณะกรรมกาารบริษัทฯ ส่งเสริิมการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นและไไม่จํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดั ให้ มีการเปิ ดเผผย
ข้ อมูลสารสนนเทศผ่านทางเว็ว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ท ล่วงหน้ า แลละบริ ษัทฯ จะไมม่นําเสนอเอกสาารที่มีข้อมูลสําคัญ
ั
เพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบบริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มมวาระการประชชุมหรื อเปลี่ยนแแปลงข้ อมูลสําคัญ
ั
โดยไม่แจ้ งให้ห้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบลล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้
ด
ผ้ ถู ือหุห้้ นได้ รับข้ อมูลข่าวสารและสารรสนเทศที่เป็ นข้ ออมูลปั จจุบนั ผ่านทางเว็
น
บไซต์ขออง
บริ ษัทฯ อย่างสมํ
า ่าเสมอ
(3)

กาารดําเนินการปรระชุม
 บริ ษัทฯ มีนโยบายอํ
โ
านวยความสะดวกให้ ผูผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิิในการเข้ าร่ วมมประชุมและออกกเสียงอย่างเต็มที
ม ่
ในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะะละเว้ นการกระะทําใดๆ ที่เป็ นกาารจํากัดโอกาสกการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
ล ธีการในการรเข้ าร่ วมประชุมมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูถืออหุ้นทราบในหนนังสือเชิญประชชุม
 บริ ษัทฯ จะแแจ้ งกฎเกณฑ์ และวิ
และในวันปรระชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดําเนินการประชชุมจะแจ้ งกฎเกณ
ณฑ์ที่ใช้ ในการปประชุม และขันต
้ ตอนการออกเสียยง
ลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ
อ ้ นทราบในที่ประชุ
ป มผู้ถือหุ้น และได้
แ มีการบันทึกการแจ้ งกฎเกกณฑ์และขั ้นตอนนการออกเสียงลลง
มติดงั กล่าว ลงในรายงานกาารประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
อ ้ นซักถามในเเรืื่ องที่เกี่ยวข้ องกกับวาระการประะชุมหรือเกี่ยวข้ องกั
อ บบริ ษัทฯ แลละ
 บริ ษัทฯ จะเปิปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ
แสดงความคิคิดเห็น โดยปรระธานกรรมการบริ ษัทฯ จะสอบบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั
ร ้งจัดให้ มีการ
า
บันทึกข้ อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับวาระะการประชุมหรื อเกี
อ ่ยวข้ องกับบริรษัทฯ และแสดงงความคิดเห็นขออง
ผู้ถือหุ้น รวมทังคํ
้ าชี ้แจงขอองคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หหรื อผู้บริ หารลงใในรายงานการปประชุมผู้ถือหุ้นททุก
ครัง้
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ เล็งเหห็นความสําคัญของการจั
ญ
ดประะชุมสามัญผู้ถือหุห้้ นประจําปี และะเคารพสิทธิของงผู้
ถือหุ้นในการร จึงสนับสนุนให้ห้ กรรมการทุกคนนเข้ าร่วมประชุมมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2:

การปฏิฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นนอย่ างเท่ าเทียม

บริ ษัทฯ ปฏิฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุทกรายรวมถึงผู้ถืถือหุ้นที่เป็ นผู้บรหาร
ริ ผู้ถือหุ้นที่ไม่
ไ เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติติ และผู้ถือหุ้นราาย
ย่อยอย่างเทท่าเทียม และเป็ นธรรมตามหลั
น
ก งต่อไปนี ้
กการดั
 ดําเนินการปประชุมตามลําดับั วาระที่ระบุไว้ ในหนั
ใ งสือเชิญประชุ
ป ม และผู้บริรหารที่เป็ นผู้ถือหุห้้ นของบริ ษัทฯ จจะ
ไม่นําเสนอวาระการประชุมเพิ
เ ม่ เติมใดๆ ที่ไม่มจําเป็ นต่อที่ประชุ
ร ม โดยเฉพาะะวาระการประชุมที
ม ่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใใช้
เวลาในการศึศึกษาอย่างเพียงพอก่
ง อนการตัดสิ
ด นใจ
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 อํานวยความมสะดวกให้ แก่ผูผ้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื
ย
่อบุ
อ คคลเพื่อเข้ าาดํารงตําแหน่งเป็
เ นกรรมการขออง
บริ ษั ท ฯ โดยยส่ง ประวัติ และะหนัง สื อยิ น ยอ มของบุค คลดังงกล่ าวไปยังปรระธานกรรมการบริ ษั ท ฯ ภายใใต้
หลักเกณฑ์ ระเบี
ร ยบ และขันตอนที
้น
่บริษัทฯ กํกาหนด
 คณะกรรมกการบริ ษัทฯ สนับสนุ
บ นให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบบฉันทะในรู ปแบบบที่ผ้ ูถือหุ้นสาามารถกํ าหนดทิทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง โดยได้
โ
จดั ทําหนังั สือมอบฉันทะททั ้งแบบ ก แบบ ข
(
นทะะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และแบบ ค (แบบมอบฉั
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบบริ ษัทฯ อํานวยคความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สสะดวกเข้ าร่ วมปประชุมด้ วยตนเออง
ก
นทะ โดยเสนอให้ มีกรรมการอิ
ก
สระเข้ข้ า
แต่มีความประสงค์จะใช้ สิทธิิในการลงคะแนนนเสียงโดยวิธีการมอบฉั
ประชุมและลลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออํานวยควาามสะดวกให้ แก่ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ
ท เลือกกรรมกาาร
อิสระคนใดคคนหนึง่ เป็ นผู้รับมอบฉั
ม นทะแทนผู้ถือหุ้นได้
 ส่งเสริ มและะสนับสนุนให้ มีการใช้
ก บตั รลงคะะแนนสําหรับวาาระการประชุมที่สําคัญ เช่น ราายการระหว่างกักัน
การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สําคัญ
 คณะกรรมกาารบริษัทฯ มีนโยยบายสนับสนุนให้
ใ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิสิทธิในการแต่งตตังกรรมการเป็
้
น
นรายคน
หมวดที่ 3:

บทบาททของผู้มีส่วนได้ เสีย

น เสียและปฏิฏิบัติต่อผู้มีส่วนไได้ เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุห้้ น
บริ ษัทฯ ตรระหนักถึงความสําคัญของบทบบาทของผู้มีส่วนได้
ณฑ์
ลูกค้ า คูค่ ้ า สาธารณะและสสังคมโดยรวมอยย่างเหมาะสม เสสมอภาคและเป็ นธรรม บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํานโยบาายและหลักเกณ
ในการปฏิบตั ิกบั กลุ่มผู้มีสวนได้
ว่ เสียแต่ละกกลุม่ ซึง่ เป็ นส่วนหหนึง่ ของนโยบายยการกํากับดูแลกิกิจการที่ดีและจจริิ ยธรรมทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอีอียดดังนี ้
(1)

พนักงาน
บริิ ษัทฯ ให้ ผลตอบแทนแก่พนักงาานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานนด้ วยความเป็ นธธรรมและสามารรถวัดผลได้ ภายใใต้
ห ลัก เกณฑ์ ที่ บริ ษัษ ท ฯ กํ า หนด และมุ
แ ่ ง ส่ง เสริ ม และพัฒ นาบุค ลากรให้ มี ค วา มรู้ ความสามา รถอย่ า งต่อ เนื่ อง
อ
ท ของพนักงานนเป็ นสําคัญ แลละเปิ ดโอกาสให้ห้ พนักงานร้ องเรีรยนกรณีพนักงาาน
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังคํานึงถึงสิทธิ
ไมม่ได้ รับความเป็ นธรรมผ่
น
านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็ห็น หรื อผ่านหน่นวยงานฝ่ ายทรัพยากรบุ
พ
คคลที่รรัับ
เรืรอง
่ เป็ นต้ น บริรษัทฯ มีหน้ าที่ดแลจั
ู ดสภาพแวดดล้ อมในการทํางานให้
า
มีความปปลอดภัย ถูกสุขลั
ข กษณะ และเอือื ้อ
อ างานอย่างมีประสิทธิผล บริ ษัทฯ จะมีการตรวจสอบแล
ก
ละทบทวนค่าตออบแทนและผลปประโยชน์พนักงาาน
ต่อการทํ
ให้ห้ อยู่ในมาตรฐาานของอุตสาหกกรรม และยังถือเป็
อ นนโยบายของบริ ษัทฯ ในกการพัฒนาความมรู้ ของพนักงานนที่
จําาเป็ นสําหรับการรประกอบและดํดําเนินธุรกิจอย่างงมีประสิทธิภาพพทังองค์
้ กร
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(2)

ลูกกค้ า
บริิ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการสร้ างความมสัมพันธ์และคววามร่วมมือในระะยะยาวกับลูกค้ า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
คววามเชื่อถือและไไว้ วางใจซึง่ กันและกั
แ น บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการสสร้ างความพึงพออใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ
ท
ด้ วยการรั
ว
บผิดชออบ เอาใจใส่ แลละให้ ความสําคัญ
ั ต่อปั ญหาและความต้ องการรของลูกค้ าเป็ นออันดับแรก โดยใให้
ผู้บริ
บ หารและพนักงานทุ
ก
กคนปฏิบบัติตามมาตรกาารตามนโยบายนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจวว่าบริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการจําหน่าาย
ผลิิตภัณฑ์และให้ห้ บริ การที่ดี มีคุณภาพ และไม่หยุดการพัฒนาาผลิตภัณฑ์ และะบริ การใหม่ที่มีมีประสิทธิ ภาพแแก่
ลูกกค้ าของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้บริ ษัษทฯ จะปฏิบตั ิงานและดํ
ง
าเนินธธุรกิจกับลูกค้ าของบริ
ข ษัทฯ โดยยยึดหลักจริ ยธรรรม
แลละส่งเสริ มให้ ลกค้
กู าของบริ ษัทฯ มีสขุ ภาพที่ดี

(3)

เจ้จ้ าหนี ้
บริิ ษั ทฯ มีหน้ าที่ สร้ างความสัม พัพนธ์ และปฏิ บัติติต่อเจ้ า หนี ้ โดยยยึดหลัก ความ ซื่อสัตย์ สุจริ ต ความเชื่อถื อแลละ
ไว้ว้ วางใจซึง่ กันแลละกัน และมีหน้ าที
า ่รับผิดชอบ เออาใจใส่ และให้ห้ ความสําคัญต่ออเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ทําข้ อตกลงไไว้
กับั เจ้ าหนี ้อย่างดีทีท่สดุ

(4)

คูค้่ า
บริิ ษัทฯ จะปฏิบติตั ติ ่อคู่ค้าด้ วยคววามซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีความเทท่าเทียมกัน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การประกอบธุ
ก
รกิจ
ขอองบริ ษัทฯ เหมาาะสม เป็ นธรรมม และได้ ประโยชชน์ทงสองฝ่
ั้
าย และยังเป็ นควาามตั ้งใจของบริ ษัษทฯ มีการพัฒนนา
อยย่างยั่งยืน และเป็ นคู่ค้าในระยยะยาวกับบริ ษัทฯ
ท ทัง้ นี ้บริ ษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจากเเงื่อนไขต่างๆ เชช่น
เงืงื่อนไขด้ านราคาา คุณภาพ การคควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้ อม ความเชี่ยวชาญ
ญด้ านเทคนิคแลละกฎหมาย ควาาม
กู อง
น่าไว้ วางใจ และยึยึดมัน่ ในสิ่งที่ถกต้

(5)

ผู้ถถืือหุ้น หรื อผู้ลงททุน
บริิ ษัทฯ จะปฏิบติตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมออภาค และเท่าเทีทียมกัน และจัดดให้ ได้ รับข้ อมูลมีมข้อมูลข่าวสารรที่
เกีกี่ยวข้ องและส่งผลต่
ผ อผลประโยชชน์ของผู้ถือหุ้นอย่
อ างมีนยั สําคัญ นอกจากนี ้บริ ษษัทฯ ยังคํานึงถึงผลประโยชน์
ง
ขออง
ผู้ถถืือหุ้นเป็ นสําคัญ และรับผิดชออบต่อผู้ถือหุ้น ในนการประกอบธุรกิ
ร จด้ วยความยึยึดมัน่ ในสิ่งที่ถกู ต้ อง โปร่งใส แลละ
เป็ป็ นธรรม
บริิ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้
ใ
นการรกระทําใดๆ อันเป็
น นการละเมิด หรื อจํากัดสิทธิธ หรื อการลิดรอนนสิทธิพื ้นฐานขออง
ผู้ถถืือหุ้นเช่น (1) สิทธิในการซื ้อ ขาย หรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการรได้ รับเงินปั นผลของบริ ษัทฯ (3)) สิทธิในการได้ รรัับ
ข้ ออมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการรดําเนินธุรกิจขอองบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ (4) สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใใช้
สิททธิออกเสียงในทที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื
น ่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมมการ การกําหนนดค่าตอบแทนขของกรรมการ กาาร
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แตต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
ญ การจ่ายเงินปัปนผล การจัดสรรผลกํ
ส
าไรของบบริ ษัทฯ การเปลีลี่ยนแปลงแก้ ไขข้
ข อบังคับบริ ษัทฯ
ท
หรืื อหนังสือบริคณห์
ณ สนธิ การเพิมทุ
ม่ นและออกหุ้นใหม่
น และการอนนุมตั ิรายการพิเศศษ เป็ นต้ น
ในนการศึกษาข้ อมูลู สารสนเทศขอองบริษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ แลละการเข้ าประชุชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไไม่
นําเสนอเอกสารทีที่มีข้อมูลสําคัญเพิ
ญ ่มเติมอย่างกกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประช
ม
ชุมหรื อเปลี่ยนแแปลงข้ อมูลสําคัญ
ั
ง า เป็ นต้ น
โดดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผูผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้
บริิ ษัทฯ ส่งเสริมและสนั
แ
บสนุนให้ ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิในเรื
ใ ่องต่างๆ ในนการประชุมสามัมัญผู้ถือหุ้นประจํจําปี ได้ แก่ สิทธิใใน
กาารเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่
น วงหน้ า สิทธิในการเสนอบุ
ใ
คคลเพื
ค ่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า สิทธิในกาาร
ส่งงคําถามต่อที่ประชุ
ร มล่วงหน้ าก่อนการประชุ
อ
ม สิทธิในการแสดงงความคิดเห็นแลละตั ้งคําถามต่อที่ประชุม เป็ นต้ น
บริิ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้
ใ
นการรกระทําใดๆ อันเป็
น นการละเมิด หรื อจํากัดสิทธิธ หรื อการลิดรอนนสิทธิของผู้ถือหุห้้ น
ในนการศึกษาข้ อมูลู สารสนเทศขอองบริษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ แลละการเข้ าประชุชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไไม่
นําเสนอเอกสารทีที่มีข้อมูลสําคัญเพิ
ญ ่มเติมอย่างกกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประช
ม
ชุมหรื อเปลี่ยนแแปลงข้ อมูลสําคัญ
ั
โดดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผูผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้
ง า เป็ นต้ น
(6)

ชุมมชน
บริิ ษัทฯ และพนักงานจะยึ
ก
ดมัน่ ปฏิ
ป บตั ิตนในการรดําเนินธุรกิ จ อย่
อ างรับผิดชอบ และเป็ นประโยยชน์แก่สงั คมแลละ
ชุมมชน และมีหน้ าที่ประพฤติปฏิบตั ิต่อชุมชนทีที่อาศัยอยู่ใกล้ เคียงด้ วยความเป็ นมิตร ให้ ควาามช่วยเหลือ แลละ
สนนับสนุนพัฒนาชชุมชนให้ มีความมเป็ นอยู่ที่ดี ตลออดจนรับผิดชอบบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ท อย่างเป็ นธรรรม
แลละมีความเท่าเทีทียมกัน นอกจากกนี ้บริษัทฯ ยังใช้ช้ เทคโนโลยีสีเขียวเพื
ย อ่ ส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยยัง่ ยืน

(7)

หนน่วยงานราชการรที่เกี่ยวข้ อง
บริิ ษัทฯ มีหน้ าที่ปฏิ
ป บตั ิตามกฎหมมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวขข้ องและที่ได้ กําหนดไว้ และบริ ษัษทฯ จะสนับสนนุน
กิจจกรรมต่างๆ ขอองหน่วยงานราชชการ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสสม นอกจากนีบริ
้บ ิ ษัทฯ จะยึดมันในให้
น่
บริ การแลละ
จําาหน่ายสินค้ าผลิลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุคณภาพมาตรฐาาน และเป็ นไปตตามกฎหมาย ข้ อบังคับของกฎฎหมายในประเททศ
ต่างๆ
า ที่บริษัทฯ ประกอบธุ
ป
รกิจ

บริ ษัทฯ ได้ จัจดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อแสดงความคิดเห็น และเพิ
แ ่มช่องทางงในการอีเมล์ถึงผู
ง ้ บริ หารระดับสูสง
โดยตรงที่ AAudit.committee@megawecaare.com คณะกกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มมีีการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส โดดย
การไม่เปิ ดเเผยแต่จะเก็บข้ อมู
อ ลต่างๆ ของผู้แจ้ งเบาะแสเป็ นความลับ โดยในเบื ้องต้ นนฝ่ ายตรวจสอบบภายในจะทํากาาร
รวบรวมสรุ ปเรื
ป ่ องดังกล่าวแแล้ วนําเสนอต่อคณะกรรมการต
ค
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิ
จ
สจู น์หาาข้ อเท็จจริ ง หากพบว่าเป็ นข้ อมูล
ที่กระทบต่อบริ
อ ษัทฯ จะต้ องนํ
ง าเสนอให้ คณะะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
อ
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หมวดที่ 4:

การเปิ ดเผยข้
ด
อมูลแลละความโปร่ งใสส

น
ดเผยข้ข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัษัทฯ ทั ้งข้ อมูลทาางการเงินและข้ ออมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิ
ล
น แลละ
บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ
ข้ อมูล อื่น ใดดที่ อาจมี ผ ลกระทบต่อราคาของหลัก ทรั พย์ หรื
ห อการตัด สิ น ใจของผู
ใ
้ ล งทุน หรื
ห อผู้มีส่ว นได้ เ สี ย อย่ า งถูก ต้ อง
อ
ครบถ้ วน ทันั เวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต
ต
ต่างๆ ของตลาดหหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื
ป
ออสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ ทกุ ฝ่ าาย
มี โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม กั น โ ด ย ส า ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ที่
www.megaawecare.co.th
บริ ษัทฯ มีนนโยบายในการปปองกั
้ นและขจัดความขั
ค
ดแย้ งทาางผลประโยชน์ ทีท่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการททํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบบริ ษัทฯ และ/หรืรื อบริ ษัทย่อย กัับบุคคลที่อาจมีมีความขัดแย้ ง ให้
ใ เป็ นไปตามกฎฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ
และกฎหมาายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
ห และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี ไมม่ประกอบธุรกิจจที่
ห อแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ ความสสามารถในการแแข่งขันของบริ ษัทฯ ลดลง หรื ออมีการทํารายกาารระหว่างกันโดดย
คล้ ายคลึงหรื
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรืรื อ ผู้ถือหุ้นรายใใหญ่ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อนื่นที่อาจขัดแย้ งกับั ผลประโยชน์ททีี่ดี
ที่สดุ ของบริรษัทฯ หรือบริษัทย่
ท อย แล้ วแต่กรณี
ร จะต้ องรายงาานต่อบริษัทฯ หาากกรรมการ ผู้บบริ หาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เข้ าไปถื อหุ้นบริ ษั ทฯ ที่ มีวัตถุประสงค์ ในกการดําเนิ นงานนคล้ ายคลึงกับบริ
บ ษัทฯ หรื อบริ ษัษทย่ อย เพื่อให้ บริ ษั ทฯ แลละ
คณะกรรมกการตรวจสอบพิจารณาว่
จ
าการถือหุ
อ ้ นดังกล่าวขัดต่
ด อผลประโยชนน์ที่ดีที่สดุ ของบริรษัทฯ หรือบริ ษัทย่
ท อยหรือไม่
บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญกั
ญ บระบบการคควบคุมภายในทีที่ดี และได้ จัจัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพืพื่อตรวจสอบกาาร
า
ปฏิบตั ิงานขของแต่ละสายงงาน เพื่อป้องกกันไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดและปปฏิบตั ิงานเป็ นไปปด้ วยความโปรร่ งใส โดยมีการ
ตรวจสอบเป็ป็ นระยะและจัดทํารายงานส่งให้ห้ คณะกรรมการรตรวจสอบเพื่อพิจารณา
หมวดที่ 5:

ความรัรับผิดชอบของคณะกรรมการร

บริ ษัทฯ ได้ กํ าหนดนโยบายการกํากับดูแลกิ
ล จการที่ดีของงบริ ษัทฯ โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ
า ที่สําคัญ
รับผิดชอบขของกรรมการ โดดยมีแนวนโยบายยสําคัญที่เกี่ยวข้ข้ อง ดังนี ้
(1)

ซึ่งรวมถึงควาาม

โคครงสร้ างคณะกกรรมการของบบริษัทฯ
 ที่ประชุมผู้ถือหุ
อ ้ นเป็ นผู้กําหนนดจํานวนกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีวาระการรดํารงตําแหน่งคราวละ
ค
3 ปี ทังงนี
้ ้
กรรมการซึง่ พ้พนจากตําแหน่งตามวาระ
ง
อาจไได้ รับเลือกตั ้งใหหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
 กรรมการบริษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไมม่มีลกั ษณะต้ องห้ห้ ามตามที่กฎหมมายกําหนด
 คณะกรรมกาารบริษัทฯ ประกกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย
อ 1 ใน 3 ของกกรรมการทังหมด
้ ด และไม่น้อยกวว่า
3 คน กรรมกการอิสระของบริ ษัทฯ จะต้ องมีคุคณ
ุ สมบัติและไมม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะะกรรมการบริ ษัทฯ
ท
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กําหนด ซึ่งมีความเข้ มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบั
ณ ติที่คณะกกรรมการกํ ากับตลาดทุนและตตลาดหลักทรั พยย์ ฯ
กําหนด
 บริ ษัทฯ มีการกํ
า าหนดขอบเขขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมกการบริ ษัทฯ และะกรรมการผู้จดั การไว้
ก อย่างชัดเจจน
โดยกําหนดใให้ ประธานกรรมมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู
ก
้ จดั กาาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ใใน
การกํากับดูแลปฏิ
แ บตั ิงานขอองฝ่ ายจัดการ แลละหน้ าที่ในการบบริหารการปฏิบบัตั ิงานบริษัทฯ
 บริ ษั ทฯ กํ าหนดให้
ห
กรรมกาารและผู้บริ หารระดับสูงของบริริ ษัทฯ มีหน้ าที่รรายงานข้ อมูลการเป็
ก นกรรมกาาร
ผู้บริ หาร ผู้มีมีอํานาจควบคุมในบริ ษัทจํากััด หรื อบริ ษัทมหหาชนจํากัดอื่น การเป็ นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้ าาง
หุ้นส่วนสามัญ
ั หรื อการเป็ นหุ
น ้ นส่วนจําพวกกจํากัดความรับผิิดในห้ างหุ้นส่ววนจํากัดความรัรับผิด ให้ บริ ษัทฯ
ท
ทราบตามหลลักเกณฑ์และวิธธีีการที่คณะกรรมมการบริษัทฯ กําหนด
า
 บริ ษัทฯ มีนโยบายที
โ
่จะแต่งตั ้งเลขานุการบริริ ษัทฯ เพื่อทําหนน้ าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และทําหน้ าาที่
อื่นตามที่ได้ รัรับมอบหมายจาากคณะกรรมการบริษัทฯ
(2)

คณะกรรมการ ชุชดย่ อยของบริริษัทฯ

คณะกรรมกการบริ ษัทฯ ได้ แต่
แ งตั ้งกรรมการรจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการรบริ ษัทฯ เป็ นกรรรมการในคณะะกรรมการชุดย่อย
อ
เพื่อทําหน้ าาที่พิเศษ โดยคณ
ณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะะจะมีวาระการดํดํารงตําแหน่งเช่ชนเดียวกับคณะะกรรมการบริ ษัทฯ
ท
และมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบบหมายจากคณ
ณะกรรมการบริ ษัษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อยจํจํานวน 2 คณะ ได้ แก่ คณะกรรรมการตรวจสอบบ และคณะกรรรมการสรรหาแลละ
พิจารณาค่าตอบแทน
า
(ก) คณ
ณะกรรมการตรรวจสอบ
เพืพื่อทําหน้ าที่ต่างๆ
ง ตามที่ได้ รับมอบหมายจากค
ม
คณะกรรมการบบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึถึงหน้ าที่ในการสอบทานรายงาาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบับตั ิตามกฎหมายย การพิจารณาคคัดเลือกผู้สอบบบัญชี การเปิ ดเผผย
า
ณะกรรมการตรววจสอบ เป็ นต้ น ตามที่ปรากฏในนขอบเขต อํานาาจ
ข้ ออมูลของบริ ษัทฯ และการจัดทํารายงานของคณ
หนน้ าที่ และความรับผิดชอบของคคณะกรรมการตรรวจสอบ
(ข) คณ
ณะกรรมการสรรรหาและพิจารณ
ณาค่าตอบแทน
เพืพื่อทําหน้ าที่ต่างๆ
ง ตามที่ได้ รับมอบหมายจากค
ม
คณะกรรมการบบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึถึงหน้ าที่คดั เลือกบุ
อ คคลที่สมคววร
ได้ด้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธาน
อ
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยให้ มีการกํกําหนดหลักเกณ
ณฑ์
หรืื อวิธีการสรรหาาและคัดเลือกอยย่างมีหลักเกณฑ
ฑ์และความโปร่ งใส
ง เพื่อเสนอต่ต่อที่ประชุมคณะะกรรมการบริ ษัทฯ
ท
แลละ/หรื อที่ประชุมผู
ม ้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ
จ
มตั ิ พิจารณาแนวทางง และกําหนดคค่าตอบแทน ให้ แก่กรรมการ แลละ
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ประธานเจ้ าหน้ าที
า ่บริ หารโดยให้ห้ มีการกําหนดหหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการกํ าหหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแลละ
อ
อที่ประชชุมคณะกรรมกาารบริ ษัทฯ และ/หหรื อที่ประชุมผู้ถถืือหุ้นเพื่อพิจารณ
ณาอนุมตั ิ เป็ นต้ต้ น
สมมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่
ตาามที่ปรากฏในขขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และควาามรับผิดชอบของคณะกรรมการรสรรหาและพิจารณาค่
า
าตอบแททน
(3)

กาารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
ท

ภายหลังจาากบริ ษัทฯ เป็ นบบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลั
ย
ก พย์ฯ คณะกกรรมการบริ ษัททฯ จะจัดให้ มีการประเมิ
กทรั
า
นผลกาาร
ปฏิบตั ิงานด้ด้ วยตนเองประจจําทุกปี เพื่อประะเมินผลงานในปีี ที่ผ่านมา และะหาแนวทางในกการปรับปรุ งปรระสิทธิภาพในกาาร
ทํางานของคคณะกรรมการในนปี ต่อๆ ไป
(4)

กาารจัดทํารายงาานประจําปี

คณะกรรมกการบริ ษัทฯ เป็ นผู
น ้ รับผิดชอบในนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ
ข ษัทฯ และะสารสนเทศทางงการเงินที่ปรากกฏ
ในรายงานปประจําปี การจัดทํ
ด ารายงานทางการเงินเป็ นกาารจัดทําตามมาาตรฐานการบัญ
ญชีที่รับรองโดยทัทัว่ ไป โดยเลือกใใช้
นโยบายบัญชี
ญ ที่เหมาะสมแและถือปฏิบตั ิสมํม่าเสมอ และใช้ช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมั
ง ดระวังในกการจัดทํา รวมทังกํ
ั ้ าหนดให้ มีการ
า
เปิ ดเผยข้ ออมู ล สํ า คั ญ อย่ างเพี
า ย งพอในหหมายเหตุ ป ระะกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายใให้
คณะกรรมกการตรวจสอบเปป็ นผู้ดูแลเกี่ยวกกับคุณภาพของงรายงานทางกาารเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่ตอคณะกรรมกาาร
บริ ษัทฯ
หมวดที่ 6:

ความรัรับผิดชอบต่ อสังคม (corporatte social respoonsibility หรือ CCSR)

บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะจัดั สรรเงินจํานวนนไม่เกินร้ อยละ 2 ของกําไรสุทธิรวมหลักหักภาษีษี เพื่อใช้ ในการสสนับสนุนกิจกรรรม
ส่งเสริ มควาามรับผิดชอบต่อสั
อ งคมของบริษัทฯ
ท
9.5

กาารดูแลเรื่องกาารใช้ ข้อมูลภายยใน

บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในขอองบริ ษัทฯ
น รวมทั ้งการรซื ้อขายหลักทรััพย์ ดังนี ้
สาธารณชนนไปใช้ เพือ่ แสวงหหาประโยชน์สว่ นตน

ซึ่งยั
ง งไม่เปิ ดเผยตต่อ

1)

ให้ห้ ความรู้ แก่กรรมมการ ผู้บริ หารร รวมถึงผู้ดํารงตํ
ร าแหน่งระดับบริ
บ หารในสายงงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดัดับ
ผู้จจัดการฝ่ ายขึ ้นไไปหรื อเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องจัดทําแลละส่งรายงานกาารถือหลักทรัพย์ยของตน คู่สมรรส
แลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิติภาวะ ต่ตอสํานักงาน ก.ลล.ต. ตามมาตราา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหห่ง
พระราชบัญญัตหลั
ิห กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมมทังที
้ ่มีการแก้ ไขขเพิ่มเติม)

2)

บริิ ษัทฯ กําหนดใให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่น่งระดับบริ หารในนสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระะดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่
ย า จัดทําแลละนําส่งรายงานนการถือหลักทรัพพย์ของตน ของงคู่สมรส และขออง
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนินติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริ
ก
ษัทฯ ก่อนนําส่งสํานักกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ททุก
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ครรัง้ โดยให้ จดั ทําและนําส่งภายใใน 30 วันนับแต่วัวนที่ได้ รับการแตต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่
า งเป็ นกรรมมการผู้บริ หาร หรืรื อ
ราายงานการเปลียนแปลงการถื
่ย
อครองหลั
ค
กทรัพย์ภายใน 3 สามมวันทําการนับแแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอนหรื อรับ
โออนหลักทรัพย์นนั ้น
3)

บริิ ษัทฯ กําหนดใให้ กรรมการ ผู้บริ
บ หาร รวมถึงผู
ง ้ ดํารงตําแหน่งระดั
ง บบริ หารในนสายงานบัญชีหรื
ห อการเงินที่เป็ น
ระะดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่
ย า และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ข้ อง ที่ได้ รับทราาบข้ อมูลภายในทที่เป็ นสาระสําคัญ
ั
ซึงงมี
่ ผลต่อการเปลีลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ต้ องระงับการซือขายหลั
้อ
กทรัพย์์ของบริ ษัทฯ ในชช่วงเวลาก่อนที่จจะ
เผผยแพร่งบการเงินหรื
น อเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการรเงินและสถานะะของบริษัทฯ จนนกว่า บริษัทฯ จะะได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อสาธารณชนแล้
อ
ล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ กรรมกการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงงตําแหน่งระดับบริ
บ หารในสายงาาน
บัญ
ั ชีหรื อการเงินที
น ่เป็ นระดับผู้จดการฝ่
ดั
ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า งดการซื ้อขายหหลักทรัพย์ของบริิ ษัทฯ อย่างเป็ป็ น
ลาายลักษณ์อกั ษรรเป็ นเวลาอย่างน้น้ อย 30 วันล่วงหหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสสาธารณชน และะควรรอคอยอย่าง
า
น้ อย 24 ชั่วโมงภายหลั
โ
งการเปิ ดเผยข้ อมูลให้
ล แก่สาธารณชนแล้ ว รวมททัง้ ห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
้ อบุ
อ คคลอืน่
สาาระสําคัญนันต่

4)

บริิ ษัทฯ กําหนดใให้ กรรมการ ผู้บริ
บ ิ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดั
ง บบริ หารในนสายงานบัญชีหรื
ห อการเงินที่เป็ น
ระะดับผู้จดั การฝ่ ายขึ
า ้นไปหรื อเทียบเท่
ย า และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้
ว อง ใช้ ข้อมูลภายในของบริ
ภ
ษัทฯ
ท ที่มี หรื ออาจจมี
ผลลกระทบต่อการรเปลี่ยนแปลงขอองราคาของหลักทรั
ก พย์ของบริ ษัทฯ
ท ซึง่ ยังไม่ถกู เปิปิ ดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อใช้ ใใน
กาารซื ้อขาย หรื อเสสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรือชักชววนให้ บคุ คลอื่น หรื อเสนอซื ้อ หรืรื อเสนอขาย หุ้นสามั
น ญของบริษษััท
ฯ หรื อหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริ ษัทฯ
ท ไม่ว่าทางตรรงหรื อทางอ้ อม ในวิสยั ที่อาจก่ออให้ เกิดความเสีสียหายต่อบริ ษัทฯ
ท
หรืื อเพื่อประโยชนน์ต่อตนเอง หรื อผู
อ ้ อื่น หรื อเป็ นผผู้ให้ ข้อมูลภายใในดังกล่าวข้ างตต้ นต่อบุคคลภายนอกเพื่อกระททํา
กาารดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประะโยชน์ตอบแทนหหรื อไม่ก็ตาม

5)

กรรรมการ และพนนักงานของบริ ษษััทฯ จะต้ องปฏิบับตั ิตามและรับทราบถึ
ท
งกฎหมายย หรื อข้ อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ ออง
กัับการใช้ ข้อมูลภายใน
ภ
นอกจากกนั ้น กรรมการ และพนักงานขของบริ ษัทฯ ไม่ควรทํ
ค าการซื ้อขาายหลักทรัพย์ ขออง
บริิ ษัทฯ เพื่อเก็งกําไร

9.6

บุคลากร

ในปี 2553 22554 2555 และะไตรมาสที่ 2 ปี 2556 จํานวนพพนักงานของบริษัษทฯ จากทุกแผนนกมีดงั ต่อไปนี ้
แผนก
ผลิตภัณฑ์ภายใใต้ เครื่องหมายการค้ า
การจัดจําหน่าย
การผลิต
ส่วนงานบริ ษัท/อือื่นๆ
รวม

จํานวนพนั
น
กงาน ณ
วัันที่ 31 ธ.ค. 53
927
1,093
811
18
2,849

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

จํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 331 ธ.ค. 55
11,280
11,535
947
23
33,785

จจํานวนพนักงาน ณ
วันที่ 30 มิ.ย. 56
1,323
1,743
1,014
22
4,102
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บริษัษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็็นซ์ จํากัด (มหาชนน)

ในปี 2553 2554 2555 แลละไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ค่ า ตออบแทนรวมของงบุค ลากรของบบริ ษั ท ฯ และบ ริิ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ง เป็ป็ น
ค่าตอบแทนนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกั
น
นสังคม เงินกองทุนสํารอองเลี ้ยงชีพ และอือื่นๆ มีรายละเอีอียดดังนี ้
ค่ าตตอบแทน
(หน่ วยย: ล้ านบาท)
ค่าตอบแทนบุคคลากรรวม

ปี บัญชีสิน้ สสุดวันที่
31 ธ.ค. 53
580.44

ปี ญชีสิน้ สุดวันที่
ปบั
31 ธ.ค. 54
699.2

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธ.ค. 55
904..7

งวดดหกเดือนสิน้ สุดวันที
น ่
30 มิ.ย. 56
510.1

กองทุนสํารองเลี
ร ย้ งชีพ
ในวันที่ 1 กันยายน 25533 บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ้ง บริ ษัทหลักทรั
ก พย์จดั การกองทุน กสิกรไทยย จํากัด เป็ นผู้จัจดั การกองทุนขออง
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพของบบริ ษัทฯ
นโยบายในนการพัฒนาพนนักงาน
บริ ษัทฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที
ร ่ม่งุ เน้ นบุคลากรของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก หรื อ “บบุคลากรต้ องมาาก่อน” (peoplee first) โดยมุ่งเน้น้ น
การพัฒนา บุค ลกรของบริรษั ท ฯ เป็ นสํา คััญ โดยให้ ค วามมสํ าคัญต่อ การรอบรม และพัฒ
ฒนาทัก ษะของ ทัง้ ผู้จัด การ แลละ
ด งของตนเองง เพื่อให้ มีส่วนรร่ วม และเป็ นส่ววน
พนักงานขอองบริ ษัทฯ และใให้ ความช่วยเหลือบุคคลากรดังั กล่าวค้ นหาจุดแข็
หนึง่ ของสมมาชิกองค์กร
สําหรับพนักงานระดั
ก
บผู้จดั การ บริ ษัทฯ มุ่งเน้
ง นไปที่การพัฒนา
ฒ อบรมให้ ความรู
ค ้ และทักษษะการทํางานเพืพื่อสามารถระบุจุจด
แข็งของตนเอง เข้ าใจ และเเห็นถึงความแตกกต่างของตนเองง และสามารถพัพัฒนาตนเอง แลละเป็ นผู้นําที่ดี
นอกจากนีบริ
้บ ษัทฯ ยังช่วยสสนับสนุนพนักงานของบริ
ง
ษัทฯ ในการพัฒนาจจุดแข็งของตนเอองให้ สามารถทํางานได้
า
อย่างเต็ต็ม
ศักยภาพ และเป็ นส่วนหนึงขององค์
ง่
กร
นอกจากนีบริ
้บ ษัทฯ ไม่มีพนักงานหรื อกลุ่มพนั
พ กงานของบริริ ษัทฯ เป็ นสมาชิชิกสหภาพใดๆ และบริ ษัทฯ เชื่อว่
อ าความสัมพันธ์
น
ของบริ ษัทฯ กับพนักงานเป็ นไปด้ วยดี และมีความมัน่ คง แข็
แ งแรง
ข้ อพิพาทด้ด้ านแรงงาน
บริ ษัทฯ เชืชื่อว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรง
ต
งงานของทางราาชการอย่างครบบถ้ วนแล้ ว และไไม่เคยมีข้อพิพาทด้ านแรงงานทีที่มี
นัยสําคัญ และบริ
แ
ษัทฯ ไม่ทราบว่
ท ามีข้อพิพาทด้
า านแรงงานทีที่ค้างอยู่หรื อจะเกิดขึ ้น ณ ขณะะนี ้แต่อย่างใด
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