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11.

การกํากับดูแลกิจการ

11.1

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติ
ตามมาตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใสและ
ประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนด
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการสําคัญของ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย การไดรับ
ขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของบริษัท เปนตน คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการตาง ๆ เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริม
และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่
กฎหมายกําหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบ
วาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวน
2. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
3. กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจน
ในขอบังคับของบริษทั
4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางโปรงใส โดยระหวาง
การประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอยางทั่วถึง ซึ่งกรรมการ
และผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได
5. จัดทําบันทึกรายการการประชุมอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
6. เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางของตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษั ทไดกําหนดให มีการปฏิบั ติตอผูถื อหุ นทุกรายอย างเท าเที ยมกันและเปนธรรม คณะกรรมการบริ ษัท จึงมี
นโยบาย ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุม
2. ในการประชุมผูถือหุน จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กําหนดโดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน เพื่ อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมู ล
ประกอบวาระกอนการตัดสินใจ
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3. สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อกรรมการอิสระดังกลาวไวใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
4. สนับสนุนใหมกี ารใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปดโอกาสให
ผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และไดแจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และไดกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย
ตามกฎหมาย มีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนผูมีสวนได
เสียภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง และหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจน
ชุมชนใกลเคียงที่เกี่ยวของ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้
ผูถือหุน

:

มุงเนนการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

ลูกคา

:

ใหความสําคัญในการผลิต และจัดจําหนายผลิตภัณฑและการบริการที่มีคุณภาพภายใตเงื่อนไขที่
เปนธรรม รวมทั้งรักษาความลับของลูกคา โดยไมนําไปเปดเผยหรือใชประโยชนในทางมิชอบ

พนักงาน

:

ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยมีการใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
กําหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน

คูคาและคูสัญญา

:

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไวอยางเปนธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจนปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของกฎหมายและกฎระเบี ย บต า งๆ ที่
เกี่ยวของ

คูแขงทางการคา

:

สงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกา
การแขงขันที่ดี

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม

:

ใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมตางๆ กับชุมชนที่
บริ ษั ท ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ อยู ต ามโอกาส รวมทั้ งปฏิ บั ติต ามกฎหมาย และระเบี ย บข อ บั ง คั บ ต า งๆ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพย สํานักงาน ก.ล.ต. ผูถือหุน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ และมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงตอความเปน
จริ ง ครบถ วน เพี ย งพอ ทั น เวลา โดยงบการเงิ น จะต อ งผ า นการสอบทานหรื อ ตรวจทานจากผู ส อบบั ญ ชี ว าถู กต อ งตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กอนการเผยแพรตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เปดเผยขอมูลผานชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซตของบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ไดทราบขอมูลของบริษัทอยางทั่วถึง
3. เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งขอมูลจํานวนครั้งที่กรรมการ
แตละคนเขารวมประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ติดตอและให
ขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมอบหมายให นายภัทรพงศ พงศสวัสดิ์ ทํา
หนาที่นักลงทุนสัมพันธ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1.1) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนรวม 9 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป แบงเปนกรรมการจาก
ฝายบริหาร 6 ทาน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดรวม 3 ทาน ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการ
อิสระมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
1.2) บริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชุมผูถือหุน จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมทั้งสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการชุดยอย
2.1) บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการพิจารณาเรื่องตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระ เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
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3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมผูถือหุนยังไดกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทดวย โดยมีรายละเอียดดังที่ไดสรุปไวในหัวขอ 9.2
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และ
ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางผูบริหาร
อยางสม่ําเสมอ ในขณะที่กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1) คณะกรรมการบริษัทตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปนและเหมาะสม รวมทั้งมีการกําหนดวาระประจําของแตละครั้งไวอยางชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผาน
การสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี เปนตน
4.2) คณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลที่เพียงพอ ครบถวน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลให
กรรมการไดรับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาที่เพียงพอสําหรั บ
การศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ตองใหความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
4.3) มีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
ในป 2554 ถึง 15 พฤษภาคม 2557 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
จํานวนครั้งที่รวมประชุม
ป 2554
ป 2555
ป 2556
งวด 3 เดือน ป 2557
คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริษัท ตรวจสอบ การบริษัท ตรวจสอบ การบริษัท
ตรวจสอบ การบริษัท
ตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางอุรินทร ตั้งตรงเวชกิจ
นายประจวบ ไชยสาสน
นายอํานวย ปะติเส
นายศิริชัย สมบัติศิริ

6/6
1/6

-

7/7

-

7/7

-

2/4

-

-

7/7

-

7/7

-

4/4

-

6/6

-

7/7

-

6/7

-

4/4

-

6/6

-

7/7

-

7/7

-

4/4

-

6/6

-

7/7

-

6/7

-

4/4

-

6/6

-

7/7

-

6/7

-

3/4

-

6/6

-

3/7

-

-

-

-

-

-

-

3/7

1/1

7/7

5/5

4/4

4/4

-

-

3/7

1/1

7/7

5/5

4/4

4/4

-

-

-

-

6/7

5/5

4/4

4/4
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ภายหลังจากบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอ ๆ ไป
6. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจาย
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอางอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และ
คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละ
ทาน ทั้งนี้การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ในสวนของ
คาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัท
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายส งเสริ ม และอํ า นวยความสะดวกให มี ก ารฝ ก อบรมและการให ค วามรู แ ก
กรรมการ ผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งกรรมการของบริษัททุกทานไดผานการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
11.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

การเลือกและการแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ และความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงมี ให
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอาจไดรับเลือก
เขามารับตําแหนงอีกได
องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวนไมนอย
กวา 3 ทาน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะตองสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
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ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละ 3 ป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
(1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท และ
(2)

ไมเปนกรรมการของ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
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3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงินได
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
11.3

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารและพนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน

ตน ดังนี้
(1) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท นําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
(2) ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(3) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จะตองระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอสาธารณชนแลว
(4) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทซึ่งบุคคลดังกลาว รวมถึงคูสมรสและ
ของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู มายังเลขานุการบริษัท โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วันทําการภายหลังเขารับ
ตํ าแหน ง และรายงานทุ กครั้ ง ต อ สํ านั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั กทรั พย เมื่ อ มี การซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนด พรอมทั้งจัดสงสําเนา
รายงานนี้ใหแกเลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูที่ฝาฝนนโยบายการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แลวแตกรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ

สวนที่ 2 หนา 110

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

11.4

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

ในป 2554 กลุมบริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เปนจํานวน 1,005,000 บาท ใหแก บริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาว บริษัทไมมีคาบริการอื่นที่ตองชําระใหกับผูสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด
ในป 2555 กลุมบริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เปนจํานวน 2,112,500 บาท ใหแก บริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาว บริษัทไมมีคาบริการอื่นที่ตองชําระใหกับผูสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด
ในป 2556 กลุมบริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เปนจํานวน 2,685,000 บาท ใหแก บริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาวบริษัทไมมีคาบริการอื่นที่ตองชําระใหกับผูสอบบัญชี สํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด
สําหรับในไตรมาสแรกป 2557 กลุมบริษัทชําระคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เปนจํานวน 470,000 บาท ใหแก
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด นอกเหนือจากนั้นกลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาชําระคาบริการสอบทาน
และเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการปดบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงิน ใหแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด โดยมีคาตอบแทนทั้งสิ้น 1,187,700 บาท
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