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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจะส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการของ
บริษทั ฯ ซึงสอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีดี เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการ และผู้บริ หาร ทีสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง2 ที 1/2557 เมือวันที 24 มกราคม 2557 ได้ มี
มติอนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงสาระสําคัญของการกํากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด มีรายละเอียด
ดังนี 2
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกียวกับการเปลียนแปลงทีสําคัญของบริษัทฯ และการได้ รับ
ข้ อมูล ของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพือประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื อง
รวมทั 2งบริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อย และไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรื อผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ดังนั 2น คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบายดังนี 2
1) ให้ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทั 2งข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ เพียงพอ ระบุวตั ถุประสงค์
และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ศึกษาข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึงเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ 14 วัน
แล้ วแต่ เรื องที พิจารณา และ/หรื อเป็ นไปตามที กฎหมายกํ าหนด ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นไม่ส ามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองได้ บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตน
ได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะทีบริษัทฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
2) มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะใช้ และจัดเตรี ยม
สถานที ที เดิ น ทางสะดวก โดยจะแนบแผนที จัด ประชุม ผู้ถือ หุ้น ไว้ ใ นหนัง สื อเชิ ญ ประชุม รวมถึง เลื อ กวันเวลาที
เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3) ก่อนเริ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะแถลงให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้ สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดง
ความเห็น รวมทัง2 การตัง2 คําถามใด ๆ ต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั 2งนี 2 ในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมี สิทธิ อย่างเท่าเที ย มกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง2 คํ าถามในที ประชุม อย่ างเต็ม ที โดย
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสม กรรมการและผู้บริ หารทีเกียวข้ องจะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
ตอบคําถามในทีประชุมด้ วย
4) ให้ เพิมช่องทางในการรับทราบข้ อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเวบไซต์ของบริ ษัทฯ โดยนําข้ อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดไว้ ทีเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ เผยแพร่ ก่อนวัน
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ประชุมล่วงหน้ า เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ download ข้ อมูลระเบียบวาระการประชุมได้ อย่างสะดวกและครบถ้ วน และ
มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริ ษัท
ฯ
5) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้ บนั ทึกให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นทีสําคัญไว้ ใน
รายงานการประชุมเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในอนาคตบริษทั ฯ จะมีการบันทึกวีดีทศั น์ภาพการประชุมเพือ
เก็บรักษาไว้ อ้างอิง นอกจากนี 2 ให้ บริ ษัทฯ นํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ ในเวบไซต์ของบริ ษัทฯ เพือให้ ผ้ ูถือ
หุ้นได้ พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีมี
การประชุมผู้ถือหุ้นนั 2น
6) ในอนาคตบริษทั ฯมีแผนจะเพิมความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการได้ รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร (ใน
กรณีทีมีการจ่ายเงินปั นผล) เพืออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นเพือให้ ได้ รับเงินปั นผลตรงเวลา และป้ องกันปั ญหา
เรื องเช็คชํารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้ า
หมวดที 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ได้ กําหนดให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั 2น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี 2
1) อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชือกรรมการ หรื อเสนอวาระการประชุมเพิมเติมได้ ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึงบริษทั ฯ จะได้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบทุกครั 2งก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้น
2) กําหนดหลักเกณฑ์ทีชัดเจนเป็ นการล่วงหน้ าเพือพิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่ รวมถึงมีการ
กําหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชือบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระทีกําหนดโดยไม่เปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญ หรื อเพิม
วาระการประชุมทีไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าโดยให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นชอบ
4) ให้ เพิมการอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ ด้วยตนเอง โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึง หรื อให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ ง
รายชือกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5) ให้ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น
ชาวไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
6) สนับสนุนให้ มี การใช้ บัตรลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ เพื อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ใ นกรณี ทีมีข้อ โต้ แย้ งใน
ภายหลัง และในวาระการเลือกตั 2งกรรมการ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิในการแต่งตั 2งกรรมการเป็ นรายบุคคล
7) มีการกํ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อักษรและได้ แจ้ งแนวทาง
ดังกล่าวให้ ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตั ิและได้ กําหนดให้ กรรมการทุกคนและผู้บริหารทีมีหน้ าทีรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าทีจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้ แก่สํานักงานฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง2
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หมวดที 3 : การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและรับรู้ถงึ สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี 2 คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอืนๆ รวมทั 2งชุมชนใกล้ เคียงทีเกียวข้ อง
เนืองจากบริษทั ฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้ อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงาน
และการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสามารถสร้ างความมันคงอย่างยังยื นให้ กับกิ จการ และสร้ าง
ผลประโยชน์ทีเป็ นธรรมให้ กบั ทุกฝ่ าย ดังนั 2น บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ องเพือให้ สิทธิของผู้มี
ส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี 2
(3.1) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักดี ว่า ผู้ถือหุ้นคื อเจ้ าของกิจการและบริ ษัทฯ มี หน้ าที สร้ างมูล ค่าเพิมแก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยาวจึง
กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี 2
3.1.1 ให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.1.2 ให้ มีการกํากับดูแลการดําเนินการ เพือให้ มนใจว่
ั าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทีดี และ
มีการนําเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงาน
อืนๆ โดยสมําเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
3.1.3 รายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริษัทฯ ทั 2งในด้ านบวกและด้ านลบ ซึง
ตั 2งอยู่บนพื 2นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
3.1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อืน โดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
3.1.5 บริ ษทั ฯ ต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
(3.2) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อภาครัฐ
ในการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับทั 2งในส่วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการติดต่ อธุรกรรมร่ วมกัน บริ ษัทฯ จะหลี กเลียงการกระทํ าทีอาจจูงใจให้ รั ฐ หรื อพนักงานของรั ฐ
ดํ าเนินการที ไม่ถูกต้ องเหมาะสม แต่จ ะเน้ น การสร้ างความสัม พัน ธ์ อันดีระหว่ างกันในขอบเขตที เหมาะสมและ
สามารถทําได้ เช่น การพบปะพูดคุยในทีสาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรื อตาม
ประเพณีปฏิบตั ิ เป็ นต้ น โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2
3.2.1 ดําเนินการอย่างถูกต้ อง เมือต้ องมีการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที หรื อหน่วยงานของรัฐ
3.2.2 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมี เงือนไข ขั 2นตอน หรื อ
วิธีปฏิบตั ิทีแตกต่างกัน และบริษัทฯ พึงรับรู้และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
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(3.3) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อพนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริ ษัทฯ เป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
ของการบรรลุเ ป้ าหมายของบริ ษั ท ฯ บริ ษัท ฯ จึ ง กํ า หนดนโยบายให้ มี ก ารปฏิ บัติ ทีเป็ นธรรมทัง2 ในด้ านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตั 2ง โยกย้ าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2
3.3.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเคารพในเกียรติ ศักดิOศรี และสิทธิส่วนบุคคล
3.3.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3.3.3 การแต่งตั 2งและโยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้ วยความสุจริตใจ และตั 2งอยู่บน
พื 2นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั 2น
3.3.4 ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสมําเสมอ อาทิ การ
จัดอบรมสัมมนา การฝึ กอบรม และให้ โอกาสอย่างทัวถึงกับพนักงานทุกคน
3.3.5 กําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผล
การปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
3.3.6 หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้ าทีการงานของพนักงาน
3.3.7 เปิ ดโอกาสให้ พนักงานเสนอแนะหรื อร้ องทุกข์เกียวกับการทํางาน และกําหนดวิธีการแก้ ไข เพือให้ เกิด
ประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน
(3.4) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ทีจะให้ มีการสร้ างสรรค์ นําเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริ ษัทฯ แก่ลกู ค้ าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้ หลักการดําเนินงานดังนี 2
3.4.1 มุ่งมันทีจะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
3.4.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีมีคณ
ุ ภาพ ภายใต้ เงือนไขทีเป็ นธรรม
3.4.3 ให้ ข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การทีถูกต้ อง เพียงพอ เพือให้ ลูกค้ ามีข้อมูล เพียงพอในการตัดสินใจ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทั 2ง ในการโฆษณาหรื อในการสือสารช่องทางอืนๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้
ลูกค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรื อเงือนไขใดๆ ของสินค้ าหรือบริการ
3.4.4 จัดให้ มีกระบวนการทีสามารถให้ ลูกค้ าแจ้ งถึงปั ญหาหรื อการให้ บริ การทีไม่เหมาะสม เพือทีบริ ษัทฯ จะได้
ป้ องกันแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและนําข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การให้ บริการดังกล่าวต่อไป
3.4.5 รักษาข้ อมูลและความลับของลูกค้ า โดยไม่นําไปเปิ ดเผยหรือใช้ ประโยชน์ในทางมิชอบ
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(3.5) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
บริ ษัทฯ มี นโยบายปฏิบ ัติต่อคู่ค้าและคู่สัญ ญาซึงถือ เป็ นหุ้น ส่วนและปั จจัยแห่ง ความสํ าเร็ จ ทางธุรกิจ ทีสํ าคัญ
ประการหนึงด้ วยความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2
3.5.1 บริ ษทั ฯ ประสงค์ทีจะให้ การจัดหาสินค้ าและบริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ หลักการดังต่อไปนี 2
มีการแข่งขันบนข้ อมูลทีเท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคูส่ ญ
ั ญา
จัดทํารูปแบบสัญญาทีเหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ทั 2ง 2 ฝ่ าย
จัดให้ มีระบบการจัดการ และติดตามเพือให้ มนใจว่
ั า มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน
และป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั 2นตอนของกระบวนการจัดหา
จ่ายเงินให้ ค่คู ้ าและคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงือนไขการชําระเงินทีตกลงกัน
3.5.2 บริ ษัทฯ มุ่งหมายทีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาทีมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนใน
เรื องคุณภาพของสินค้ าและบริการทีคุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชือถือซึงกันและกัน
3.5.3 ห้ ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
3.5.4 ไม่ใช้ ข้อมูลทีได้ ทราบอันเนืองมาจากการจัดซื 2อ จัดหาเพือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อืน
(3.6) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อเจ้ าหนี 2
บริ ษัทฯ ยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพือสร้ างความเชือถือให้ กบั เจ้ าหนี 2 โดยบริ ษัทฯ ได้ ยึด
หลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี 2
3.6.1 ปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ตามสัญญาหรื อทีได้ ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
3.6.2 หากเกิดกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ ได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ เจ้ าหนีท2 ราบล่วงหน้ าเพือ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
(3.7) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อคูแ่ ข่งทางการค้ า
บริษทั ฯ มุ่งดําเนินธุรกิจ โดยประสงค์ทีจะประสบความสําเร็จอย่างยังยืน และเป็ นบริ ษัทฯ ชัน2 นําในธุรกิจ ภายใต้ การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าดังนี 2
3.7.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี
3.7.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการทีไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เพือผลประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.7.3 ไม่กล่าวหาในทางร้ าย หรือมุ่งทําลายชือเสียงแก่ค่แู ข่งทางการค้ า
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3.7.4 ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อืนหรื อคู่แข่งทางการค้ า
(3.8) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีมีต่อสังคมส่วนรวม
บริษทั ฯ ให้ ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้ วยตระหนักดีว่าเราเปรี ยบเสมือนส่วนหนึงของสังคมทีจะร่ วม
ก้ าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิงแวดล้ อมเพือความยังยืนสืบไป บริ ษัทฯ จึงได้ ดําเนินกิจกรรมเพือชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี 2
3.8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิงแวดล้ อมเป็ นสําคัญ และปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับเกียวกับสิงแวดล้ อมทีบังคับใช้ อยู่อย่างเคร่งครัด
3.8.2 มีนโยบายการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือ ปฏิบตั ิกนั ภายใน
องค์กร
3.8.3 ส่งเสริมให้ พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคม
3.8.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถินทีบริษทั ฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจ
3.8.5 ดําเนินกิจกรรมเพือร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิงแวดล้ อมอย่างสมําเสมอ เพือให้ ชุมชนทีบริษัทฯ ตั 2งอยู่
มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขึ 2นทั 2งทีดําเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
3.8.6 ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื 2นที ทีบริษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
3.8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน
อันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ ความร่วมมือ อย่างเต็มทีกับเจ้ าหน้ าทีภาครัฐ และหน่วยงาน
ทีเกียวข้ อง
นอกจากนี 2 ผู้มีส่วนได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอี ยด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย
ความถูก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุม ภายในที บกพร่ อ ง หรื อการผิ ด จริ ยธรรมธุ รกิ จ ของบริ ษัท ฯ ผ่ าน
กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั 2งนี 2 ข้ อมูลร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครองและเก็บ
ไว้ เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสังการตรวจสอบข้ อมูล และหาแนวทางแก้ ไข
(ถ้ ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ ที
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดดังนี 2
(4.1) คณะกรรมการบริ ษัท มี น โยบายที จะเปิ ดเผยข้ อมูล สารสนเทศทางการเงิ นและอืน ๆ ทีเกี ยวกับธุร กิจและผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ทีตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้ วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและผลการประกอบการทีแท้ จริงของบริษัทฯ รวมทั 2งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
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(4.2) คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งมันทีจะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้ องเกียวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่ งครัด จัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลในเวบไซต์ของบริ ษัทฯ ทั 2งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือมวลชน สือเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือให้ ผ้ ูถือหุ้น
และผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ ได้ รับทราบข้ อมูลของบริษทั ฯ ได้ อย่างทัวถึง และจะทําการปรับปรุ งเปลียนแปลงให้ สอดคล้ อง
กับแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศใช้ บงั คับ
(4.3) บริ ษัทฯ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือทําหน้ าทีติดต่อสือสารกับนักลงทุนหรื อ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมเพือวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
เป็ นประจํา รวมทัง2 จะเผยแพร่ ข้อมูลขององค์ กร ทัง2 ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัวไปให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรั พย์ บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื อถื อ และหน่วยงานภาครั ฐที เกี ยวข้ อง ผ่านทางช่อ งทางต่าง ๆ เช่น การ
รายงานต่ อตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย สํ านักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์
และเวบไซต์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี 2 บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสมําเสมอ ทัง2 ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับข่าวสารเป็ นประจํา โดยผ่านช่องทางเวบไซต์ของบริษัทฯ โดยข้ อมูลทีอยู่บน
เว็บไซต์จะมีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน
ประจําปี โครงสร้ างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้ างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(4.4) บริษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิน เพือให้ แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการทีแท้ จริง
ของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื 2นฐานของข้ อมูลทางบัญชีทีถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซงเป็
ึ นที
ยอมรับโดยทัวไป
(4.5)

บริ ษัท ฯ จะเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี ยวกับกรรมการแต่ ล ะท่ า น บทบาทและหน้ า ที ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อ ยของบริ ษัทฯ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) จํานวนครัง2 ของการประชุมและจํานวนครัง2 ทีกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ทีผ่านมา
รวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

หมวดที 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ การกํ ากับดูแล กิจการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
(5.1) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1.1 คณะกรรมการบริษทั
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
ทําหน้ าทีกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกํากับ
ดูแลให้ คณะผู้บริ หาร บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้
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กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุมคณะกรรมการ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ
ซือสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิทีดี เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมันคง
สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั 2งหมด โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข้ อง ทัง2 นี 2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทั 2งหมดจะต้ องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีและใช้ ดุล ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื อง
ต่าง ๆ โดยสามารถตัง2 คําถาม แสดงความคิดเห็น หรื อคัดค้ านในกรณี ทีมีความเห็นขัดแย้ งในเรื องทีมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีส่วนได้ เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้ อทิ ธิพลของกลุ่มบุคคลใด
(2) วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง2 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ น อัตราจํานวนหนึงในสาม ถ้ า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับอัตราหนึงในสาม กรรมการที
จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังการแปรสภาพนั 2นให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการ
คนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนั 2นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตั 2งใหม่อีกได้ โดยที
ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมือ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
4.ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคําสังให้ ออก
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบซึงคณะกรรมการบริษทั ได้ กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง ดังนี 2
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั 2งหมดของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนั 2น ๆ ด้ วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั 2งนี 2 ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการ อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึกษาของส่วน
ราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง และ
บุตร รวมทั 2งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการ
เสนอชือเป็ นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารญญาณอย่างอิสระของกรรมการ
อิสระรายนัน2 รวมทั 2งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมี ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกียวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ 2าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนี 2สิน รวมถึงพฤติการณ์อืน
ทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี 2ทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตั 2งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรั พย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตัง2 แต่ 20 ล้ านบาทขึน2 ไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทัง2 นี 2 การ
คํ า นวณภาระหนี ด2 ัง กล่ า วให้ เป็ นไปตามวิ ธีก ารคํ า นวณมูล ค่ า ของรายการที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที เกี ยวโยงกันโดยอนุโ ลม แต่ใ นการ
พิจารณาภาระหนี 2ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี 2ทีเกิดขึ 2นในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึงมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย หรื อทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นราย ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนั 2นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตั 2งขึ 2นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษา
ทีรับเงินเดื อนประจํ า หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทัง2 หมดของบริ ษัทอืน ซึง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
(4) ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติทีเหมาะสม ประธาน
กรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท และมี หน้ าทีในฐานะเป็ นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริ ษัทรับผิดต่อคณะกรรมการบริ ษัทใน
การบริหารจัดการให้ เป็ นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
(5) การสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนั 2น บริ ษัทฯ จะให้ ความสําคัญกับบุคคลทีมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการ
ทํางานทีดี และมี ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ กว้ างไกล รวมทัง2 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนมี ทัศนคติทีดี ต่อองค์กร
สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ นอกจากนี 2 ยังจะคํานึงถึง
คุณสมบัติทีเหมาะสม และสอดคล้ องกับองค์ ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ อีกด้ วย มีกระบวนการทีโปร่งใส สร้ างความมันใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(6) เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทได้ รับการแต่งตัง2 จากคณะกรรมการบริ ษัทโดยมีห น้ าทีความ รั บผิ ดชอบ ตามที ปรากฏใน
ข้ อกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
5.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั 2งคณะกรรมการอิสระและผู้บริหาร ขึ 2นมาจํานวนหนึงเพือทําหน้ าทีเป็ นคณะกรรมการ
ต่างๆทีบริษทั ฯ ได้ แต่งตั 2งคณะกรรมการย่อยได้ แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี และ คณะกรรมการอํานวยการบริ หาร เพือทําหน้ าทีพิเศษตามทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตํ าแหน่งเช่นเดี ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบ ตามที
ปรากฏในข้ อกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับการแต่งตั 2งจากคณะกรรมการบริษทั หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
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2. ทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตัดสินใจในการ ดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5. มีหน้ าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มี ความรู้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที จะสามารถทําหน้ าที ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง2 นี 2 ต้ องมี กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ทีมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงินได้
7. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตั 2งประธานกรรมการตรวจสอบหรื อให้ ผ้ ูทีได้ รับการแต่งตั 2งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ทั 2งหมดทําการเลือกบุคคลหนึงขึ 2นมาเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. เลขานุการบริษัทของบริษัทฯเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า ` คน มีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีปรากฏใน
ข้ อกําหนดเกียวกับขอบเขต อํานาจหน้ าที และความรับผิดขอบของคณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการบริ หารความเสียง ประกอบด้ วยคณะบุคคลจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีอํานาจหน้ าทีและความ
รับผิดชอบ ตามทีปรากฎในข้ อกําหนดเกียวกับ ขอบเขต อํานาจหน้ าที และความผิดชอบของ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง
(5.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบ
ในการกํ ากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ นอกเหนื อจากการดํ าเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ รวมทัง2 มติ ข องที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น คณะกรรมการยัง ได้ กํ า หนดบทบาท หน้ า ที และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้ วย โดยมีรายละเอียด ตามทีปรากฎในข้ อกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
(5.3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี 2
(1) คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยไตรมาสละครัง2 ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิมเติม ตามความจํ าเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และการประชุม ทุกครัง2 จะต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั 2งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
(2) มีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การควรร่ วมกันพิจารณาเลือกเรื อง
เข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้ องมีการกําหนดวาระให้ ชดั เจน ทั 2งนี 2 เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าทีดูแลให้
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กรรมการได้ รับเอกสารการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเรื อง
เพือการให้ ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
(3) คณะกรรมการบริษทั ได้ รับข้ อมูลทีเพียงพอ ครบถ้ วน ต่อเนือง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง2 ทั 2งนี 2 กรรมการ
บริ ษั ท สามารถติ ด ต่อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ โ ดยตรงอย่ า งอิ ส ระ เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที ให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่
คณะกรรมการบริษัทในเรื องทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(4) ประธานกรรมการมีหน้ าทีจัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอทีฝ่ ายจัดการจะเสนอเอกสาร ข้ อมูลเพือการอภิปราย และ
เพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายในประเด็นสําคัญ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ กรรมการแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นทีได้ จากทีประชุม
(5) คณะกรรมการมีนโยบายให้ กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสทีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ นเพือ
อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ใ นความสนใจ โดยไม่ มี ฝ่ ายจัด การร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย
(6) คณะกรรมการสนับ สนุน ให้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การเชิ ญ ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการเพือให้ สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิมเติมในฐานะทีเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานโดยตรง และเพือมีโอกาส
ทําความรู้จกั ผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
(7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึงมีส่วนได้ เสียในเรื องทีพิจารณาจะไม่มี สิทธิออกเสียงและต้ องไม่
อยู่ในทีประชุมในวาระดังกล่าวๆ
(8) การประชุมทุกครัง2 ต้ องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บ รายงานการประชุมทีผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ทีเกียวข้ องสามารถตรวจสอบได้
(5.4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ
ภายหลังจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ คณะกรรมการจะจัด ให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคลเป็ นประจําทุกปี เพือประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ทีผ่านมา และ
หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานขอคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป
(5.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่กรรมการ
ผู้เกียวข้ องในระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพือให้ มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง และในกรณีทีมีการเปลียนแปลงกรรมการหรื อแต่งตั 2งกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัด
ให้ มีเอกสารและข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้ แก่กรรมการใหม่
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(5.6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้ าน ทั 2งด้ านการเงิน และการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบทีเกี ยวข้ อง และจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้ มีการกําหนดลําดับขั 2นของอํานาจอนุมตั ิ และความ
รับผิดชอบของผู้บริ หารและพนักงานทีมี การตรวจสอบและถ่วงดุล ในตัว กํ าหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเป็ นอิสระ ทําหน้ าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ ทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบทีวางไว้ รวมทั 2งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ
(5.7) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีและเพือความโปร่งใส และป้ องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทียังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯได้ กําหนด
นโยบายการใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ ตามทีปรากฎในนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
(5.8) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจําปี
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํ ารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที
ปรากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองโดยทัวไป โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมําเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั 2งกําหนดให้
มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล สํ าคัญ อย่ างเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทฯ มีโ ครงสร้ างการจัดการประกอบด้ วยคณะกรรมการทัง2 หมด 6 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี และคณะกรรมการ
อํานวยการบริ หาร ซึงบุคคลทีได้ รับการแต่งตัง2 ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 2งทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และจะต้ องไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัท ฯ ที ออกหลัก ทรั พย์ นอกจากนี ย2 ังพิจ ารณาถึงความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ ก ารทํ างานด้ วย
องค์ประกอบ คุณสมบัติ มีขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี 2
11.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด 9 ท่านดังนี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชือกรรมการ
นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒิ
นายอัษฎางค์ ศรี ศภุ รพันธ์1/
นายทนงศักดิ: มโนธรรมรักษา
นายพีระ
นีรพิทกั ษ์
นายยงศีล รุ่งชีวา
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
นายปรี ชา ติวะนันทกร
พ.ต.อ. โกศล นินบดี
นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1/ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2556 วันที 24 มกราคม 2557 ได้ มีมติแต่งตังนายอัษฎางค์ ศรีศภุ รพันธ์
เป็ นกรรมการแทนนายพงศ์ศกั ดิ: สวาทยานนท์ทีขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ
1) ประวัติกรรมการและผู้บริ หารแสดงไว้ ในเอกสารแนบ 1
2) นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสื อรับรองบริ ษัทฯ คื อ นายทนงศักดิ: มโนธรรมรักษา นายวีระวิทย์
มโนธรรมรักษา และ นายยงศีล รุ่ งชีวา กรรมการสองในสามคนร่ วมกันลงลายมื อชื อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญบริษัทฯ
ขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 3/2556 เมือวันที 24 ธันวาคม 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ ดงั นี
1. ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของทีประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้ เป็ นไปตามนโยบายบริษัทฯ
3. ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง รวมทัง พิจารณาทบทวน
นโยบาย แผนงานและงบประมาณดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
4. จัดให้ มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วันสินสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ
5. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3เดือนต่อครัง
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6. จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ณ วันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษัทฯ ซึงผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ วนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิ
7. พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอืนๆ ทีสําคัญอันเกียวกับบริ ษัทฯ หรื อทีเห็นสมควรจะดําเนินการนันๆ เพือให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
8. รับทราบรายงานการตรวจสอบที สํ าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทัง
ตรวจสอบบัญชี และทีปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริษทั ฯ และมีหน้ าทีกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข
9. พิจารณาโครงสร้ างการบริหารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอืน
ตามความเหมาะสม
10. กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผ้ ูอืน เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
11. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรั กษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มาตรฐาน
12. คณะกรรมการอาจมอบอํ านาจให้ ก รรมการคนหนึงหรื อหลายคน หรื อกรรมการย่ อ ย หรื อ บุคคลอื นใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื อมอบ
อํานาจเพือให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจหรืออํานาจ
นันๆ ได้ เมือเห็นสมควร
13. ในการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการบริ ษั ท ตามที ได้ รั บ มอบอํ า นาจดัง กล่ า วข้ างต้ น หากมี ก ฎหมาย
กฎระเบียบหรือข้ อบังคับของบริษทั ฯ ซึงกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทนันต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว
โดยในกรณีทีการดําเนินการใดทีกรรมการบริษัทมีหรื ออาจมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อเป็ นการ
ดําเนินการทีเกียวข้ องกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง กรรมการบริ ษัทท่านนัน จะไม่มีอํานาจอนุมตั ิ
การดําเนินการดังกล่าว
14. ทังนีการมอบหมายอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน จะไม่มีลักษณะเป็ นการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง) มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อืนใดกับบริษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรม
ที เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัติไ ว้ ซึงเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และข้ อ บังคับ ประกาศ คํ าสัง หรื อข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ง
ประเทศไทยหรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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15. เว้ นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี จะกระทําได้ ก็ต่อเมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
เรื องที กรรมการมี ส่วนได้ เ สี ย หรื อ มีค วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อืนใดกับ บริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่ อ ย ให้
กรรมการซึงมีส่วนได้ เสีย หรือมีความขัดแข้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน
- เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
- การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายทีกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น
16. เรื องต่อไปนีจะต้ อ งได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของ
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม และจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า N ใน O ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
- การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
- การทํ า แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯทังหมดหรื อ บางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษทั ฯ
- การอืนใดทีกําหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ/หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และทีประชุม ผู้
ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด 4 ท่านดังนี
รายชือกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายอัษฎางค์ ศรี ศภุ รพันธ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายปรี ชา ติวะนันทกร
3. พ.ต.อ. โกศล นินบดี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายปรีชา ติวะนันทกร เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 3/2556 เมือวันที 24 ธันวาคม 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ ดงั นี
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

สอบทานให้ บริษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริ หารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาทีกฎหมาย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องกําหนด
สอบทานให้ บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) รวมทังการบริ หารความเสี ยง ที เหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผ ล และพิจ ารณาความเป็ นอิส ระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บริ ษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลื อก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ ] ครัง
พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
จัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท ฯ ซึงรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
- ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที ตามกฎบัตร
(Charter)
- รายการอืนใดทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.

ในกรณี ทีพบหรื อมีข้ อ สงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทํ า ซึงอาจมี ผ ลกระทบอย่างมีนัย สํ าคัญต่อ ฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อ
มีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกํ าหนดตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไ ขภายในเวลา
ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรื อ
การกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

11.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด 4 ท่านดังนี
รายชือกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายทนงศักดิ: มโนธรรมรักษา
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายพีระ
นีรพิทกั ษ์
กรรมการบริหาร
3. นายยงศีล รุ่งชีวา
กรรมการบริหาร
4. นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
กรรมการบริหาร
หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 3/2556 เมือวันที 24 ธันวาคม 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ ดงั นี
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีอํา นาจหน้ า ที ในการบริ หารกิ จ การของบริ ษั ทฯ ให้ เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ ข้ อ บัง คับ
นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง และมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
นอกจากนันให้ คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าทีในการพิจารณากลันกรองข้ อพิจารณาต่างๆ ทีจะได้ มีการนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิและ/หรือพิจารณาให้ ความเห็นชอบตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับหรื อคําสัง
ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดําเนินการตามคําสังของคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราวๆ ไป นอกจากนันให้
มีหน้ าทีดําเนินการในเรื องดังต่อไปนี
1. จัดทําและนําเสนอนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และแผนงานประจํ าปี ของบริ ษัทฯ เพือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษทั
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2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี และอํานาจบริ หารต่างๆของบริ ษัทฯเพือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริษทั
3. วางโครงสร้ างองค์กร และกําหนดตําแหน่งหน้ าที (Organization Chart) ของบริ ษัทฯ รวมทั 2งปรับปรุ งแก้ ไขเมือ
ดําเนินการไปแล้ วให้ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพือการลงทุน การจัดซื 2อจัดจ้ าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ
การดําเนินงานต่างๆ ซึงเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ภายในวงเงินที
กําหนด ทัง2 นี 2 การกระทําดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายอืนใดในเรื อง
ทีเกียวข้ อง
5. มีอํานาจแต่งตั 2งกรรมการท่านใดท่านหนึง หรื อหลายท่านกํากับงานด้ านใดด้ านหนึงหรื อหลายด้ าน ตลอดจน
กําหนดค่าตอบแทน
6. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. มอบอํานาจและหน้ าทีช่วงให้ ประธานกรรมการบริ หารและหรื อ พนักงานบริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ตามที
เห็นสมควรและเมือดําเนินการไปแล้ วให้ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงทีทําให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถ
อนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อย เว้ น
แต่เป็ นการอนุมัติรายการทีเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมทีเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
บริษทั ได้ พจิ ารณาอนุมตั ิไว้ ซึงเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายอืนใดในเรืองทีเกียวข้ อง
11.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสียง
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด 5 ท่านดังนี
รายชือกรรมการ
1.
2.
3.
4.

นายอัษฎางค์
นายพีระ
นายปรี ชา
นายยงศีล

ศรี ศภุ รพันธ์
นีรพิทกั ษ์
ติวะนันทกร
รุ่งชีวา

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
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5. นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

กรรมการบริหารความเสียง

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสียง
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 3/2556 เมือวันที 24 ธันวาคม 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียงไว้ ดงั นี
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการบริ หารความเสียง
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ทบทวนถึง ลัก ษณะความเสี ยงที บริ ษัท ฯประสบอยู่ ห รื อ คาดว่ าจะเกิ ด ขึ นและส่ งผลกระทบต่อ บริ ษัท ฯ
(Identification of Risk) รวมทังกําหนดนโยบายและให้ ความเห็นในการบริ หารความเสียงทังจากภายนอก
และภายในองค์กรให้ ครอบคลุมอย่างน้ อย 4 ประการดังนี
1) ความเสียงด้ านการเงิน (Financial Risk)
2) ความเสียงด้ านการดําเนินการ (Operational Risk)
3) ความเสียงด้ านกลยุทธ์การดําเนินการ (Strategic Risk)
4) ความเสียงจากกฎหมาย บุคลากรและข้ อผูกพันตามสัญญาต่างๆขององค์กร (Compliance Risk)
กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างและทรัพยากรทีใช้ ในการบริหารความเสียงขององค์กรให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
การบริหารความเสียงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
กําหนดวงเงินหรื อประเภทของกิจกรรมตามความเสียงเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์
ความเสียงแต่ละประเภทเพือเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
กํากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ เพือให้ มนใจได้
ั
ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสียง
ได้ นําไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
มีอํานาจแต่งตังคณะทํางาน เพือประเมินและติดตามความเสียงทัวองค์กร
ดําเนินการอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11.2.5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด 3 ท่านดังนี
รายชือกรรมการ
1. นายสมยศ
2. นายธีระชาติ

ฐิ ติสรุ ิยารักษ์
มโนธรรมรักษา

3. นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2557 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี ไว้ ดงั นี
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
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1. กํากับดูแลให้ บริษัทฯมีการดําเนินงานและปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีตามนโยบายทีกําหนด
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนงานการดําเนินกิจกรรมส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
รักษามาตรฐานและพัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีดีและสร้ างการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นวัฒนธรรมองค์กรโดย
ใช้ การสือความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างสมําเสมอ
3. ดูแลการดําเนินงานและกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคม
4. ทบทวนหลักการกํ ากับดูแ ลกิ จ การของบริ ษัท ฯ ข้ อ บังคับ คณะกรรมการบริ ษั ทและคณะกรรมการชุด ย่ อ ย
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพือให้ เป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้ อง
กับ แนวปฏิบัติข องตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย สํ านัก งานคณะกรรมการกํ า กับหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
5. กําหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการในรายงานประจําปี
6. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัฯท และนโยบายการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ สู่สาธารณชนในวงกว้ าง รวมถึงการปรับปรุ งการเผยแพร่ ข้อมูลการกํากับ
ดูแลกิจการทางเวปไซต์ของบริษัทฯ
11.2.6 คณะกรรมการอํานวยการบริหาร
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการอํานวยการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด 4 ท่านดังนี
รายชือกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายสมยศ
ฐิ ติสรุ ิยารักษ์
ประธานคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
2. นายธีระชาติ
มโนธรรมรักษา
กรรมการอํานวยการบริหาร
3. นายรังสรรค์
หวังไพฑูรย์
กรรมการอํานวยการบริหาร
4. นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์
กรรมการอํานวยการบริหาร
หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2557 เมือวันที 24 มกราคม 2557 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการบริหาร ไว้ ดงั นี
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
1. พิจารณาและกําหนดเป้ าหมายหรือแผนงานของแต่ละหน่วยงาน เพือนําเสนอขออนุมตั ิกําหนดเป้ าหมายบริษทั ฯ
2. ติดตามผลปฏิบตั ิงาน ปรับปรุง หรื อเปลียนแปลงให้ มีประสิทธิภาพสูงขึน ทังในด้ านการพัฒนาโครงการ และการ
ลดต้ นทุน เป็ นต้ น
3. พิจารณากลันกรองการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามแผนงานหรื อเป้ าหมาย
4. สรุปความเห็นจากข้ อดังกล่าวข้ างต้ นให้ กรรมการผู้จดั การพิจารณาในขันสุดท้ ายต่อไป
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11.3 การสรรหาและแต่ งตัง, กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริ ษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็ นการเฉพาะ ซึงบุคคลทีได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที ทจ. 28/2551 เรื องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้น
ทีออกใหม่ และ/หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องทุกประการ รวมทังพิจารณาจากปั จจัยในด้ านอืนๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับธุรกิจ ความเอือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ วิสยั ทัศน์ คุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนประวัติการทํางานทีโปร่งใส เป็ นต้ น โดยมีหลักเกณฑ์และขันตอนดังต่อไปนี
11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท
สําหรับการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯไม่ได้ ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
การสรรหากรรมการเป็ นหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ซึงจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้ อง นอกจากนียังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิทีมีพืนฐานและ
ความเชียวชาญจากหลากหลายด้ านซึงจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯในการให้ คําแนะนํา ข้ อคิดเห็นในเรื อง
ต่างๆ ในมุมมองของผู้ทีมีประสบการณ์ ตรง มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่งใส
และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ จากนันจึงนํารายชือเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
แต่งตัง
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนทังหมดจะต้ องเป็ นบุคคล
สัญชาติไทย และในจํานวนคณะกรรมการบริ ษัททังหมดต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทังหมดของบริ ษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตังคณะกรรมการบริ ษัทต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2. ในการเลือกตังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้ การลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูได้ รับการเสนอชือ
เป็ นรายบุค คล หรื อหลายคนในคราวเดี ยวกัน แล้ วแต่ทีประชุม ผู้ถือ หุ้น จะเห็ นสมควร แต่ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตามข้
ั
อ 1 แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครังนันให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
นอกจากนี ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะ
ออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็ นจํานวนได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งแล้ ว
อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ
นันให้ ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
กรณี ที ตํ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ กรรมการเลือ กบุคคลซึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรื อกฎหมายที
เกียวข้ อง เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการซึงตนแทน
และต้ องได้ รับมติของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทียังเหลืออยู่
11.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทจะร่ วมกันพิจารณาเบืองต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลทีจะมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กํ า กับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย รวมถึง ประกาศ ข้ อ บัง คับ และ/หรื อระเบีย บที เกี ยวข้ อ ง
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ การทํางาน และ
ความเหมาะสมด้ านอืนๆ ประกอบกัน จากนันจะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
ต่อไป ทังนีบริษัทฯมีนโยบายแต่งตังกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ ษัทฯแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
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ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯหรื อบริษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริการ หรือการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการ
รับหรื อให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึง
เป็ นผลให้ บริษัทฯหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตวั ตน
สุทธิของบริษัทฯหรือตังแต่ยีสิบล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า

ทังนี การคํานวณภาระหนี

ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ

และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ

บัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่

เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที

ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทฯหรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษา
ทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน

ซึง

ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี กรรมการอิส ระที ดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อ ย 1 คน จะต้ อ งเป็ นบุค คลที มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงินเพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
11.3.3 การสรรหาผู้บริ หารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริ ษัทจะร่ วมกันพิจารณาและอนุมัติการว่าจ้ าง หรื อ แต่งตัง2 บุคคลทีจะมาดํ ารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการผู้จดั การ โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที
เกียวข้ องกับธุรกิจ ความเอื 2อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนประวัติ
การทํางานทีโปร่ งใส เป็ นต้ น นอกจากนีบ2 ุคคลดังกล่าวต้ องไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
อนึง การว่าจ้ างและบรรจุในตํ าแหน่ง การแต่งตัง2 ให้ ดํารงตําแหน่ง การโยกย้ ายรวมทั 2งการโอนและรับโอนข้ าม
บริษทั และการให้ พ้นจากการเป็ นพนักงาน (นอกจากการปลดออกหรื อไล่ออก) สําหรับพนักงานลําดับอืนๆ ให้ เป็ นไปตาม
คู่มือการปฏิบตั ิงานเรื องอํานาจดําเนินการ
11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
ตามโครงสร้ างของบริษัท เจ.เอส.พี พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) นัน มีบริษัทย่อยทังหมด 4 บริษัท ได้ แก่ 1) บจก.
เจ.เอส.พี โกลเด้ นท์ แลนด์ 2) บจก.ไชน่าเซ็นเตอร์ (สาธร-กัลปพฤกษ์ ) 3) บจก.สําเพ็ง 2 พลาซ่า และ 4) บจก.เจ.เอส.พี
พร็อพเพอร์ตี แมเนจเม้ นท์ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษทั ย่อย ดังรูป
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89.98%
บจก. ไชน่า เซ็นเตอร์

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์

99.99%
บจก. สําเพ็ง m พลาซ่า

(สาทร-กลัปพฤกษ์)

“CNC”

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี
แมเนจเมนท์

“JGL”

ส่วนที 2.3 หน้ า 38

“SPZ”

“JPM”

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
สําหรับกลไกการกํากับดูแลการดําเนินของบริษัทย่อยทัง 4 ของบริษัทฯนัน คือ คณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหารของ
บริษทั ฯและบริษัทย่อยทัง 4 เป็ นชุดเดียวกัน ทําให้ บริษทั ฯสามารถดูแลจัดการและผิดชอบการดําเนินในบริษัทย่อยได้ อย่าง
ทัวถึง นอกจากนี บริษทั ฯและบริษัทย่อยมีแนวทางการดําเนินงาน การบริหารงาน การเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน การทํ ารายการระหว่างบริ ษัทฯกับบุคคลทีเกียวโยง การได้ ม าหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน หรื อ การทํ า
รายการสําคัญอืนใดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันทีใช้ ทงบริ
ั ษัทฯและบริษัทย่อย
11.5 นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนัก ถึง ความสํ าคัญของการกํ ากับดูแ ลกิจการที ดี และเพื อความโปร่ งใสและป้ องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ ข้อมูล ภายในบริ ษัทฯ ทียังไม่ไ ด้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยมติของทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง2 ที 1/2557 วันที 24 มกราคม 2557 ได้ กําหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริษัทฯ ดังนี 2
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้ างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้ างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้ องจะต้ องไม่นําความลับ และ/หรื อข้ อมูล
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพือประโยชน์แก่บุคคลอืนใด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บ ริ หาร พนัก งานและลู ก จ้ า งของบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยจะต้ อ งไม่ ทํา การซื อ2 ขาย หรื อ รั บโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ/หรื อเข้ าทํานิติ
กรรมอืนใดโดยใช้ ความลับ/และหรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ข้ อกําหนดนี 2ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยด้ วย ผู้ใดที ฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับ
ดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทําผิดอย่างร้ ายแรง
4. ห้ ามมิใ ห้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยทีได้ รับทราบข้ อมูลภายใน ดําเนินการซื 2อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ข้ อห้ ามดังกล่าวนี 2ให้ ครอบคลุมถึงระยะการห้ ามมิให้
ซื 2อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชัวโมง หลังจากเปิ ดเผยงบการเงิน)
5. ห้ ามมิใ ห้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร พนักงาน ซึงได้ รับทราบข้ อมูล ภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย ซึงอาจจะมี
ผลกระทบต่อราคาในการซื 2อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซื 2อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย
1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัวโมงภายหลังการเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวให้ สาธารณชนแล้ ว รวมทั 2งห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนั 2นต่อบุคคลอืนด้ วย
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
6. ห้ ามมิใ ห้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เปิ ดเผยข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยแก่บคุ คลภายนอก หรื อบุคคลอืนซึงมิได้ ทําหน้ าทีในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
7. ให้ ความรู้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับ
ผู้จดั การฝ่ ายขึ 2นไปหรื อเทียบเท่า เกียวกับหน้ าทีทีต้ องจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน
คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 2งทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม)
8. กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับ
เทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายขึ 2นไปหรื อเทียบเท่า (ตามนิยามของสํานักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ต้ องจัดทํารายงานและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ทีออกโดยบริ ษัทฯ ทั 2งของตน ของคู่สมรส และของบุตรที
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ครัง2 แรกทีได้ รับการแต่งตั 2งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร (ตามคํานิยามของสํานักงานฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และทุกครัง2 ทีมีการเปลียนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริ ษัทเพือนําส่ง
สํานักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครัง2 โดยให้ จัดทําและนําส่งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับการแต่งตั 2งให้
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหาร หรื อรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วนั ทีมีการซื 2อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั 2น
ทั 2งนี 2 บริ ษัทฯ กําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์ส่วนตนซึงเริ มตั 2งแต่ การ
ตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัวคราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ซึง
การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของความผิดนั 2น
11.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กลุ่มบริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ แก่ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับงวดบัญชีปี 2556
คิดเป็ นมูลค่ารวมทั 2งสิ 2น 3,000,000 บาท ซึงเป็ นค่าตอบแทนการสอบบัญชีทั 2งหมดจํานวน 2,100,000 บาท ค่าสอบทาน
งบการเงินรวมสําหรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดี ยวกัน จํ านวน 900,000 บาท และมีค่าใช้ จ่ายอืนๆ (Out of
pocket) ตามสัญญาอีกบางส่วน โดยมิได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากทีได้ กล่าวมาให้ แก่สํานักงานสอบบัญชีที
ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรื อ กิจการที เกี ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี และสํานักงานบัญชี ทีผู้ส อบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด
สําหรับงวดบัญชีปี 2557 คิดเป็ นมูลค่ารวมทั 2งสิ 2น 3,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอืนๆ (Out of pocket)
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