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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นวามีความสําคัญ
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจที่ทําใหบริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนสวนสําคัญในการสงเสริม
กิจการของบริษัทใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมั่นคงตอไป ซึ่งจะกอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุน ผูลงทุน
และผูที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัทซึ่งเปนไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดย
คณะกรรมการไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกรรมการและพนักงานทุกระดับเขาใจและถือปฏิบัติตาม
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้
 การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายและผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาวบริหารงานดวยความรอบคอบ
และระมัดระวังรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุนดูแลไมใหเกิดปญหาการขัดแยงทางผลประโยชนและรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทํา
ตอตนเอง
 ดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความโปรงใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบไดเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย
 ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง โดยใหมีการประเมิน วางกลยุทธแกไข
และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อใหกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไดกําหนดนโยบายและ
ทิศทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน
ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการทุกทานและฝายบริหาร เขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดา นตาง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการและฝายบริหาร
ดังนั้น จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยบริษัทไดแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหบริษัทถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการ
ดังตอไปนี้
1. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
2. คณะกรรมการมีความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มใหบริษัทบริหารงานดวยความรอบคอบ และคํานึง ถึงความ
เสี่ยงอยูเสมอ เพื่อผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน
3. การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส และเปดเผยขอมูลครบถวน
4. การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงจริยธรรมธุรกิจเปนสําคัญ
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับสิทธิของผูถือหุนของบริษัท และพยายามรักษาไวซึ่งสิทธิของผู
ถือหุนของบริษัท โดยผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิอันชอบธรรมสําหรับการดําเนินการดังตอไปนี้
1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอยางเทาเทียมกันดังที่ไดระบุไวในขอบังคับบริษัท โดยผูถือ
หุน 1 หุน มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได 1 เสียง
2. สิทธิในการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานประจําป
โดยบริษัทไดจัดทําเอกสารประกอบคําอธิบายผลการดําเนินงานประจําปที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทอยางชัดเจน และครบถวนแลว
สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท
โดยบริษัทไดจัดทํางบการเงินที่มีความ
ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และครอบคลุมสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของ
บริษัทไดผานการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ
และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
3. สิทธิที่จะไดรับเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท
ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลของบริษัท โดยบริษัทจัดทํารายละเอียดการ
คํานวณเงินปนผลที่ถูกตอง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญตางๆที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของผูถือ
หุน เชนนโยบายการจายเงินปนผล ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจาย ขอมูล
เปรียบเทียบการจายเงินปนผลกับปที่ผานมา โดยบริษัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจําเปนหากบริษัทไมสามารถ
จายเงินปนผล ใหเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทเคยประกาศไว โดยเงินปนผลที่ถูกเสนอตอผูถือหุน
เพื่ออนุมัตินั้นไดผานการพิจารณากลั่นกรองอยางระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแลวจากคณะกรรมการบริษัท
กอนที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. สิทธิในการพิจารณาและแตงตั้งกรรมการบริษัท เปนรายบุคคล
ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล
โดยบริษัทจัดทํารายละเอียด/
ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเขารับการแตงตั้งอยางถูกตอง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของผูถือหุน เชน ชื่อ ประวัติ จํานวนปที่ดํารงตําแหนงและผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัท ที่ผานมา (กรณีแตงตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง หลักเกณฑและวิธี
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5.

6.

7.

8.

สรรหา การถือหุนในบริษัท การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เปนตน และกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอตอผูถือหุน
เพื่ออนุมัติแตงตั้งนั้นไดผานการพิจารณากลั่นกรองอยางระมัดระวังรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบแลวจาก
คณะกรรมการบริษัท กอนที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท
ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท
โดยบริษัทจัดทํารายละเอียด
คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกตอง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพิจารณา
ของผูถือหุน เชน นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ องคประกอบของคาตอบแทนแยกตามตําแหนงและ/หรือ
หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมา
วิธีการเสนอ
คาตอบแทน เปนตน โดยคาตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอตอผูถือหุนเพื่ออนุมัตินั้นไดผานการพิจารณากลั่นกรองอยาง
ระมัดระวังรอบคอบแลวจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และมีมติเห็นชอบแลวจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่
จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชี
ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติคาสอบบัญชี โดยบริษัทจัดทํารายละเอียด
ขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของผูถือหุน เชนชื่อ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี จํานวนปที่ผูสอบบัญชีรายนั้นเปนผูสอบ
บัญชีใหกับบริษัท คาตอบแทนของผูสอบบัญชีซึ่งแบงแยกอยางชัดเจนระหวางคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นๆ (ถามี)
และจัดใหมีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับปที่ผานมา เปนตน โดยผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีที่ถูกเสนอตอผูถือ
หุนเพื่ออนุมัตินั้นไดผานการพิจารณากลั่นกรองอยางระมัดระวังรอบคอบแลว จากคณะกรรมการตรวจสอบดวยการ
ประเมินผลงานที่ผานมาของผูสอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแลวจากคณะกรรมการบริษัท กอนที่จะเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเปนการปกปองผลประโยชนของผูถือหุนของบริษัท ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลคาอยางมีสาระสําคัญของบริษัท โดยการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทนั้นจะ
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนเปนสําคัญ และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด
สิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผูถือหุนที่เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทควรจัดทํารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกตอง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
การพิจารณาของผูถือหุน เชนวัตถุประสงคและความจําเปนในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน
ผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่มีตอบริษัท ตลอดจนผูถือหุน เปนตน โดยเรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณากลั่นกรอง
อยางระมัดระวังรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบแลวจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
1. คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุน และบริษัทไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติและผู
ถือหุนสวนนอย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน รวมถึงปกปองและรักษาสิทธิขั้น
พื้นฐานของผูถือหุน ดังนี้ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของ
บริษัทอยางเทาเทียมกัน การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การ
จัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เปนตน
2. ผูถือหุนของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอยางเทาเทียมกัน ดังที่ไดระบุไวในขอบังคับบริษัท โดยผูถือ
หุน 1 หุน มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได 1 เสียง
3. บริษัทเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทใหแกผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ โดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมทั้งเว็บไซตของบริษัท
4. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนการลวงหนาไมนอยกวา 1
เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
5. บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารขอมูลประกอบการประชุมในวาระตางๆ รวมทั้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยสงใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน เวนแตกรณีที่ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนดไวเปนอยางอื่น และเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารขอมูลประกอบการประชุม
ทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 1 เดือน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลไดอยาง
ละเอียดและสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม โดยมีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบ
เอกสาร
6. บริษัทแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งในการประชุมผูถือหุน ใหมีการกําหนดเปนลําดับ
ขั้นตอนอยางชัดเจน มีการนําเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอยางชัดเจน รวมทั้งเปดโอกาส
ใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวา
การประชุมจะแลวเสร็จ
7. บริษัทไมริดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตาง ๆ และการเขา
รวมประชุมผูถือหุน เชน ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกระทันหัน ไมเพิ่มวาระการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือ
หุนที่มาสาย เปนตน
8. บริษัทไดอํานวยความสะดวก และสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
เชน การประชุมดําเนินตามลําดับขั้นตอนที่แจงไวในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผูถือหุนสามารถ
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ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดเปนรายบุคคล มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดย
กรรมการที่เกี่ยวของตอบขอซักถามอยางเพียงพอ
9. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาประชุมดวยตนเอง บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการจัดสงแบบฟอรมหนังสือมอบ
ฉัน ทะ แบบ ข. ซึ่ง เปน รูป แบบที่ผูถือ หุน สามารถระบุความเห็ นในการลงคะแนนเสีย งได โดยผูถือ หุน ของบริษัท
สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไดที่เว็บไซตของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ
ของบริษัทอยางนอย 1 คน ใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะใหเขารวมประชุม
10. บริษัทจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ซึ่งบริษัทจะ
เผยแพรรายงานการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท
ภายหลังจากที่สงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว
2. ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดําเนินการในดานตางๆ โดยไดพิจารณา
เกี่ยวกับขจัดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระ
ภายใตกรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บริษัทกําหนดใหกรรมการ
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ ตองเปดเผยขอมูลสวนไดเสียใหคณะกรรมการทราบ โดยติดตอแจงที่เลขานุการบริษัท และ
มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัททราบ ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อีกทั้ง ในการประชุมคณะผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท
กําหนดใหบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในการเขาทํารายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทงดให
ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกลาว
นอกจากนี้บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล ประโยชนหรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกําหนด
ราคา และมูลคาของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํารายงานดังกลาว โดยไดถือปฏิบัติตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใช
บังคับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางเครงครัดเพื่อประโยชนตอผูถือหุนโดยรวมอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยการเขาทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทนั้นจะคํานึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาและการ
แขงขันทางการคาโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการคาตางๆ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length
Basis) รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการ
อิสระทั้งหมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
มีความขัดแยงทางผลประโยชนซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดในรายงาน และเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัดรวมทั้งจะดําเนินการ
ใหมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
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3. การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน จึงกําหนดนโยบาย
เรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัท เพื่อมิใหบุคลากรของบริษัททั้งกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท นําขอมูล
ภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่นหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดําเนินการแจงให
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัททราบวา
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท จะตองรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท และ
จะตองไมนําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท ไปเปดเผย หรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
เวนแตขอมูลนั้นบริษัทไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว
2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัททราบวา กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทที่
ไดรับทราบขอมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย จะตองหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายใน
นั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้ ใหรวมถึงคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย โดยผูใดฝาฝน
ถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรง
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญในสิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักเปนอยางดีถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย และปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียตามสิทธิ เงื่อนไข ขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลและปฏิบัติดวยดี
ดังรายละเอียดตอไปนี้
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหมีผลตอบแทนที่คุมคาและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุน
ผูถือหุน:
โดยคํานึงถึงการเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง รวมทั้ง
การดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือได
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะผูสนับสนุนใหแผนงานตางๆ ของบริษัท
พนักงาน:
สามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไวได บริษัทจึงปฏิบัติตอพนักงานของบริษัทดวย
ความเปนธรรมและเทาเทียมกัน พรอมทั้งพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ทํางานที่ดีดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงานสงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความมั่นใจและเปนขวัญกําลังใจใหแกพนักงานใน
การปฏิบัติงานกับบริษัท ดวยความมั่นคงในอาชีพ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผูบริหาร ในฐานะผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ
ผูบริหาร:
และแผนปฏิบัติงานตางๆ รวมทั้งควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกรอบ ทิศทาง
และเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงเสนอคาตอบแทน
ผูบริหารที่มีความเหมาะสม เปนธรรม เพื่อเปนการตอบแทนและเปนแรงจูงใจใหผูบริหารมี
ความตั้งใจและทุมเทใหกับการบริหารงานบริษัทจนสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนด
ไวได
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หุนสวนทาง
ธุรกิจ:

ลูกคา:

คูคา:
คูแขง:

สิ่งแวดลอม:

ชุมชน/สังคม:

หนวยงาน
ภาครัฐและ
หนวยงาน
กํากับดูแล
อื่นๆ ที่
เกี่ยวของ:

บริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของหุนสวนทางธุรกิจของบริษัทในการที่ชวยสนับสนุน
และผลักดันใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเปาทางธุรกิจที่กําหนด
ไวได บริษัทจึงปฏิบัติตอหุนสวนทางธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่เปนธรรมของ
ทั้งสองฝาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงทางการคาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด
บริษัทใหความสําคัญกับลูกคาเปนอันดับแรกโดยสรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอและมุงเนนที่จะปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยาง
โปรงใสเทาเทียมและเปนธรรม และใหความสําคัญในการรักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคา
อยางสมํ่าเสมอ และไมนําขอมูลดังกลาวโดยใหความสําคัญแกลูกคามาใชเพื่อผลประโยชนของ
ตนเอง และ/หรือ ผูท่เี กี่ยวของอื่นๆ
บริษัทฃปฏิบัติตอคูคาของบริษัทดวยความเปนธรรม ตามเงื่อนไขทางการคาที่ตกลงรวมกัน
อยางเครงครัดทั้งจะไมเรียกรอง ไมรับ ไมจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากับคูคาโดยไมสุจริต
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม โดยมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันทางการคาดวยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการใหบริการไม
แสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสมและไม
มีนโยบายที่จะทําลายคูแขงดวยการพูดพาดพึงกลาวรายหรือดําเนินการใดๆที่ไมสุจริตที่เปนการ
ทําลายคูแขงของบริษัท
บริษัทไดใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม โดยไมกระทําการใดๆ ที่สงผลเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมเกินกวาที่กฎหมายกําหนดสงเสริมการใชและการ
อนุรักษทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอสวนรวมปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือ
ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
หนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัทคํานึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกคนในสังคมและ
ชุมชนรวมถึงสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับและ
ใหความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานกํากับดูแลที่มีตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีความตั้งใจและใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัท ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระของหนวยงานเหลานั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดานการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้ง
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และผูตรวจสอบภายในสอบทานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานและเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและ
รายงานผลการสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป
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บริษัทจึงไดมีนโยบายที่จะสรางความคุมครองสิทธิและปฏิบัติอยางเทาเทียมกันขางตน เนื่องจากแรงสนับสนุน
จากผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับบริษัท ถือเปนการ
สรางความสําเร็จใหกับบริษัทในระยะยาว
บริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของแตละกลุมที่มีสวนไดเสียโดยปฏิบัติตาม
ขอกําหนดกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ รวมถึงสัญญาและขอตกลงตางๆ ที่ทําขึ้นระหวางกัน รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมดําเนินการใดๆ อันจะเปนการ
ริดรอนสิทธิ หรือสงผลกระทบในดานลบกับกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ
กรณีที่ผูมีสวนไดเสียมีขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หรือขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง สามารถแจงหรือสอบถามไดโดยตรง
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดตอผานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะดําเนินการ
สอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนที่กําหนดไวและถือปฏิบัติเปนเรื่องลับ
และรายงานผลการสอบสวนให
คณะกรรมการบริษัททราบ
การตอตานการทุจริต
บริษัทไดกําหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เชนจรรยาบรรณวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน
จรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน และจรรยาบรรณวาดวยการให หรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เปนตน โดยหามมิใหพนักงานทุกคนเรียกรองของขวัญหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่
สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบ หรือการกระทําใดๆ ที่อาจนําไปสูการแสวงหา
ผลประโยชนเพื่อตนเองหรือครอบครัว
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1. การเปดเผยขอมูล
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสีย
กับบริษัททั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปรงใส
และเปนไปตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย และสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ยแ ละตลาด
หลักทรัพย กําหนด โดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป รวมถึงผานทางเว็บไซตของบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน และขอมูลทางการเงินซึ่งจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยใชดุลยพินิจในการจัดทําอยางระมัดระวัง อีกทั้ง มีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปของบริษัท รวมทั้ง จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป
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2. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียกับ
บริษัท เกี่ยวกับความถูกตองครบถวนโปรงใสนาเชื่อถือทั่วถึงและทันเวลาทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป
ตลอดจนขอมูลสําคัญ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆเพื่อใหผูลงทุนนักวิเคราะหและผูสนใจโดยทั่วไปไดรับทราบโดย
ผานชองทางการเผยแพรขอมูลตาง ๆของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซตของ
บริษัท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนไดกับบริษัท โดยเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการใหความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดําเนินงาน
เปนรายไตรมาส อีกทั้งยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชนของบริษัท
และผูถือหุนโดยรวม
ณ วันที่ 4มีนาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนไมเปนผูบริหารจํานวน 3
ทาน โดยมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทําหนาที่ถวงดุลใน
การออกเสียงพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีตอผูถือหุนไวอยางชัดเจนเพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจและ
นําเสนอวิสัยทัศน ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวภายใตหัวขอโครงสรางการจัดการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดระบุไว
• คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความคลองตัวโดยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหเปนคนละ
บุคคลกัน เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดมีอํานาจโดยไมจํากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูกําหนดอํานาจหนาที่และ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ
และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดรายงานคาตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไวอยางชัดเจนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยคาตอบแทนดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป (Annual General Meeting (AGM)) ทุกป กรณีที่กรรมการของบริษัทไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความ
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รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เชน การเปนกรรมการตรวจสอบรวมดวย เปนตน จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งตองพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบดวย
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได กํา หนดนโยบายเกี่ย วกั บการกํา กับ ดูแ ลกิจ การเปนลายลั ก ษณอัก ษร โดยนโยบาย
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4มีนาคม 2557โดยบริษัทได
ตระหนักถึ งความสําคัญของนโยบายกํากับดูแ ลกิจการเนื่องจากเปนประโยชนตอการดํา เนินธุรกิจของบริษัทและจะ
สงเสริมใหบริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว สําหรับการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนั้น
บริษัทใหความสําคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความ
เพียงพอการควบคุมภายในรวมกันเปนประจําทุกปตั้งแตป 2557 เปนตนไป เพื่อใหบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํานอกจากนี้ ภายหลังจาก
ที่หุนสามัญของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับ
ตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท ไดกํา หนดหลักปฏิ บัติเกี่ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ า ยบริ ห าร และพนักงาน เพื่อ ให ผู ที่
เกี่ยวของ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานและผูบริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ
ในการดํ า เนิ น กิจ กรรมทางธุ รกิจ จะต อ งทํ า เพื่ อ ผลประโยชนสู ง สุด ของบริษั ท เท า นั้น และควรหลีก เลี่ย งการกระทํ า ที่
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาตองแจงให
บริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม
มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ซึ่ ง ได มี ก ารพิ จารณาความเหมาะสมอย า งรอบคอบ รวมทั้ง บริษั ท ได ป ฏิ บั ติต ามหลั ก เกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดาน
ผลประโยชนใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกและสงรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด และจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏใน
รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนําเสนอโดย
ตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทํางบการเงินดังกลาวตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน
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กลต. เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมูล
ทางการเงินและไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานความถูกตองครบถวน สมเหตุสมผล เชื่อถือไดและใชนโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมออยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปนโดยกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูจัดทําวาระตางๆ ของการประชุม
และดําเนินการจัดสงเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการบริษัทลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุมเพื่อใหกรรมการ
ไดมีเวลาพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดสงรายงานดังกลาวใหแกกรรมการ
บริ ษั ท เป น รายบุ ค คลตามความเหมาะสม ตลอดจนจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม กรรมการที่ ผ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบและพรอมใหคณะกรรมการของบริษัทและผูท่เี กี่ยวของตรวจสอบได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความเห็นอยางอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถาคะแนนเสียง
เทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2556 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 5 ครั้ง โดยในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการบริษัทเขารวม
ประชุมครบทุกทาน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
และเพื่อใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายในเพื่อทํา
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุม
ทางดานการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแนวทางที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหารระดับสูง
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11.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละชุดไวเปนลายลักษณอักษร ดังนี้
.2.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
บริษัท และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจหนาที่ดูแลและกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท ไดแก นโยบายหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และโครงการลงทุนของบริษัท รวมถึงมี
หนาที่กํากับดูแลดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
3. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและกําหนดแนวทางแกไขกรณีที่มีปญหา
อุปสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว
4. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือ
หุนและผูมีสวนไดเสียหรือผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตองทันกาลและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝาย
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขกรณีที่พบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
6. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ในการจัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อใหมีขึ้นมา
ทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession Plan)
8. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
9. แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาว หรือมอบอํานาจ
ใหคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
เรื่องตอไปนี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการ
ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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• เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
• การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
• นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่ สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
- การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้ เปนทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ไดกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่สําคัญ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอกและผูบริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจําป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี)
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึง
ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีนั้น และประสบการณของ
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
มีความถูกตองและครบถวน
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร
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ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานที่สําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควรประกอบดวย
• ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง
ครบถวนเปนที่เชื่อถือได
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก ทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท
• รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป ควรทราบและภายใตขอบเขตหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เปนอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนก็ได ทั้งนี้ดวยคาใชจายของบริษัท
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร
ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานที่สําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เปนอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนก็ได ทั้งนี้ดวยคาใชจายของบริษัท
ทั้งนี้ นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท
.2.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
หนาที่ภายในขอบเขตที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
1. ใหมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทโดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ
วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
กิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
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5. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ
6. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ของบริษัทที่
เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น
8. คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารแตละคนสามารถดําเนินการ
ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารตามที่กําหนดไว โดยกรรมการบริหารดังกลาวจะตอง
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายนั้นโดยตรงตอคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตอง
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติ
ทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
.2.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ไดกําหนดใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชนของ
บริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคาที่มีวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรม
การบริษัทกําหนด
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัท
6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
7. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุก
ประการ
ทั้งนี้การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นควร จะ
ไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือ
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กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
.2.5 อํานาจอนุมัติรายการที่สําคัญ
รายการ

1. การลงทุนในสินทรัพยถาวร
2.
3.
4.
5.
6.

รองกรรมการ
ผูจัดการ
ไมเกิน 10 ลบ.

คณะกรรมการ
บริษัท

ไมเกิน 50 ลบ.

คณะกรรมการ
บริหาร
เกินกวา 50 ลบ.

กรรมการผูจัดการ

การขายสินทรัพยที่ไมใชอสังหาริมทรัพย

-

ไมเกิน 1 ลบ.

ไมเกิน 5 ลบ.

เกินกวา 5 ลบ.

การขายสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย

-

ไมเกิน 1 ลบ.

ไมเกิน 10 ลบ.

เกินกวา 10 ลบ.

การจัดซื้อสินคา

ไมเกิน 75 ลบ.

เกินกวา 75 ลบ.

การอนุมัติวงเงินเครดิตลูกคา

เกินกวา 3 ลบ.

การกูเงินจากสถาบันการเงิน

-

ไมเกิน 50 ลบ.

เกินกวา 50 ลบ.

ไมเกิน 5 ลบ.

11.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
ปจจุบันบริษัทไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
สูงสุด อยางไรก็ตามในการสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริษัทมีนโยบายคัดเลือกโดยใหผูถือหุนรายใหญ
กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร รวมกันเสนอชื่อบุคคลผูมีประสบการณและความรูความสามารถ เพื่อพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาคณะ
หนึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 3 คนโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัท เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบวางลงจนมีจํานวน
ต่ํากวา 3 คน ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งใหครบถวนภายในเวลาไมเกินกวา 3 เดือน นับแต
วันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระโดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
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บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน
5. ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสาม
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้
การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคลเดียวกัน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัด
อยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
8. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
9. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
10. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
11. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและไมเปนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง ขอ 1 ถึง ขอ 11 แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective
decision) ได โดยที่
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(1)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจด
ทะเบียน
(3) มีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมี
กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทาน
หนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แตงตั้งรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได และอาจแตงตั้งผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
หรือผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัททําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบก็ไดแตเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มิใชเปนกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กรรมการตรวจสอบผูที่ประสงคจะลาออกจากกรรมการตรวจสอบ จะตองแจงความประสงคนั้นเปนหนังสือตอ
บริษัทลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน เวนแตมีเหตุสุดวิสัย หากจําเปนกรรมการตรวจสอบนั้นอาจตองชี้แจงประกอบดวย
กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกถอดถอนใหออกบริษัทตองแจงการลาออกหรือถูกถอดถอนนั้น พรอมสาเหตุไปให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ และตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบใหครบถวนโดยคณะกรรมการบริษัทภายใน 3
เดือน นับแตวันที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนั้น อาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกลาว
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบก็ได
วาระการดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบดํารงตําแหนงวาระละ 3 ป แตอาจไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู
ถือหุนใหดํารงตําแหนงตอไปอีกก็ได
กรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
- บรรลุนิติภาวะ
- ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
- ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
- ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1.
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เปนกรรมการก็ได
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี
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4. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปน อัตราถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้ง
ใหมได
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การ ลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 2 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยมติของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูบริหารโดยคัดเลือก
จากบุคลากรที่มีประสบการณ ความสามารถ และมีความรูในการบริหารสายงานที่เกี่ยวของ
11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโนบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชนกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
โดยการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะตองมีอํานาจควบคุมหรือกําหนดนโยบายบริหาร สวนบริษัทรวมบริษัทจะตองมีสิทธิ
ในการสงตัวแทนของบริษัทเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน
11.5การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
ใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
- กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท จะตองรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท และ
จะตองไมนําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท ไปเปดเผย หรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชน
แกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม เวนแตขอมูลนั้น
บริษัทไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว
- กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัททราบวา กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทที่
ไดรับทราบขอมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย จะตองหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะ
เปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้ ใหรวมถึงคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย โดยผูใดฝาฝนถือวาไดกระทําผิด
อยางรายแรง
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นอกจากนี้ บริษัทจะจัดการอบรมใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตอง
รายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที่ทํารายการ และจัดสงสําเนา
รายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
11.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยรวมกันจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีในป 2556 รวม 3.50 ลานบาท โดยแบงเปน
คาสอบบัญชี 3.17 ลานบาท และคาตอบแทนอื่น 0.33 ลานบาท
11.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการทํารายการระหวางกัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน โดยในกรณีที่บริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ
เหมาะสมของรายการนั้น และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินคา การใหบริการ เปนตน บริษัท
มีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอ
การทํารายการดังกลาว และการมีเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเท
ผลประโยชน เมื่อเทียบเคียงกับการทํารายการระหวางบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการระหวาง
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการในลักษณะเดียวกับของ
ผูประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอการทํารายการดังกลาวเปนรายไตรมาส และจะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน
• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขางตน เชน รายการเกี่ยวกับ
ทรั พ ย สิ น หรื อ บริ ก ารอื่ น หรื อ รายการรั บ หรื อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น บริ ษั ท มี น โยบายให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอการทํารายการ
ดังกลาว และจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ
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ของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายการใหกูยืมเงินเพื่อใหบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนนําไปประกอบธุรกิจหรือดําเนินงานแทนบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหการตัดสินใจเขา
ทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย โดยบริษัทจะ
เปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําปของบริษัท และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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