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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทฯ ซึง่ สอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ และผู้ บริ หาร ที่สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้ มี
มติอนุมตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ สาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด มีรายละเอียด
ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ และการได้ รับ
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่ อง
รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อย และไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรื อผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีนโยบายดังนี ้
1) ให้ บริ ษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ เพียงพอ ระบุวตั ถุประสงค์
และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศึกษาข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ 14 วัน
แล้ วแต่เรื่ องที่พิจารณา และ/หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองได้ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตน
ได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
2) มีนโยบายในการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะใช้ และจัดเตรี ยม
สถานที่ที่ เ ดิ นทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้นไว้ ใ นหนัง สือเชิ ญ ประชุม รวมถึ ง เลือ กวันเวลาที่
เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3) ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะแถลงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้ สิทธิลงคะแนน และสิทธิ ในการแสดง
ความเห็น รวมทังการตั
้
งค
้ าถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทังนี
้ ้ ในระหว่ างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ คาถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดย
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสม กรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตอบคาถามในที่ประชุมด้ วย
4) ให้ เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้ อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเวบไซต์ของบริ ษัทฯ โดยนาข้ อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดไว้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ เผยแพร่ ก่อนวัน
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ประชุมล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ download ข้ อมูลระเบียบวาระการประชุมได้ อย่างสะดวกและครบถ้ วน และ
มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจริ งจากบริ ษัท
ฯ
5) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้ บนั ทึกให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ใน
รายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในอนาคตบริ ษัทฯ จะมีการบันทึกวีดีทศั น์ภาพการประชุมเพื่อ
เก็บรักษาไว้ อ้างอิง นอกจากนี ้ ให้ บริ ษัทฯ นารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ ในเวบไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มี
การประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
6) ในอนาคตบริ ษัทฯมีแผนจะเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการได้ รับเงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร (ใน
กรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อให้ ได้ รั บเงินปั นผลตรงเวลา และป้องกันปั ญหา
เรื่ องเช็คชารุด สูญหาย หรื อส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้ า
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มกี ารปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีนโยบายดังนี ้
1) อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรื อเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ บริ ษัทฯ จะได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทุกครัง้ ก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้น
2) กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่ รวมถึงมีการ
กาหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้ อมู ลสาคัญ หรื อเพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าโดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นชอบ
4) ให้ เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ ง
รายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5) ให้ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น
ชาวไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
6) สนับสนุนให้ มี การใช้ บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี ที่มีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง และในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
7) มีการกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและได้ แจ้ งแนวทาง
ดังกล่าวให้ ทุกคนในบริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิและได้ กาหนดให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่มีหน้ าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ สานักงานฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้
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หมวดที่ 3 : การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทังชุ
้ มชนใกล้ เคียงที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากบริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงาน
และการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสามารถสร้ างความมั่นคงอย่างยัง่ ยืนให้ กับกิจการ และสร้ าง
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้ กบั ทุกฝ่ าย ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้มี
ส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริ ษัท จึงมีนโยบาย ดังนี ้
(3.1) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิ จการและบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ส ร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยาวจึง
กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
3.1.1 ให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.1.2 ให้ มีการกากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และ
มีการนาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
3.1.3 รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทฯ ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ ซึ่ง
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
3.1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
3.1.5 บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
(3.2) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ ภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับทังในส่
้ วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการติดต่อ ธุรกรรมร่ วมกัน บริ ษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้ รัฐ หรื อพนักงานของรั ฐ
ดาเนินการที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสม แต่จะเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกันในขอบเขตที่ เหมาะสมและ
สามารถทาได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรื อตาม
ประเพณีปฏิบตั ิ เป็ นต้ น โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.2.1 ดาเนินการอย่างถูกต้ อง เมือ่ ต้ องมีการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ
3.2.2 ตระหนักอยูเ่ สมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมี เงื่อนไข ขันตอน
้
หรื อ
วิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน และบริ ษัทฯ พึงรับรู้และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
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(3.3) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ พนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัทฯ เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ของการบรรลุเ ป้ าหมายของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จึ ง ก าหนดนโยบายให้ มี ก ารปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นธรรมทัง้ ในด้ า นโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.3.1 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสว่ นบุคคล
3.3.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
3.3.3 การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความสุจริ ตใจ และตังอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
3.3.4 ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิ การ
จัดอบรมสัมมนา การฝึ กอบรม และให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน
3.3.5 กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผล
การปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริ ษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
3.3.6 หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน
3.3.7 เปิ ดโอกาสให้ พนักงานเสนอแนะหรื อร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
(3.4) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้ มีการสร้ างสรรค์ นาเสนอ และบริ หารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริษัทฯ แก่ลกู ค้ าอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้ หลักการดาเนินงานดังนี ้
3.4.1 มุง่ มัน่ ที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
3.4.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
3.4.3 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งทัง้ ในการโฆษณาหรื อในการสือ่ สารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุ ให้
ลูกค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ
3.4.4 จัดให้ มีกระบวนการที่สามารถให้ ลกู ค้ าแจ้ งถึงปั ญหาหรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้
ป้องกันแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและนาข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
3.4.5 รักษาข้ อมูลและความลับของลูกค้ า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ ประโยชน์ในทางมิชอบ
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(3.5) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ คูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้ าและคู่สญ
ั ญาซึ่งถื อเป็ นหุ้นส่วนและปั จ จัยแห่ง ความสาเร็ จทางธุรกิ จที่สาคัญ
ประการหนึง่ ด้ วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.5.1 บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะให้ การจัดหาสินค้ าและบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ หลักการดังต่อไปนี ้





มีการแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญา
จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ทงั ้ 2 ฝ่ าย
จัดให้ มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน
และป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหา
 จ่ายเงินให้ คคู่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน
3.5.2 บริ ษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่ค้าและคู่สญ
ั ญาที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนใน
เรื่ องคุณภาพของสินค้ าและบริ การที่ค้ มุ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
3.5.3 ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
3.5.4 ไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื ้อ จัดหาเพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อผู้อื่น
(3.6) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กบั เจ้ าหนี ้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ยึด
หลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
3.6.1 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรื อที่ได้ ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
3.6.2 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
(3.7) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ ดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน และเป็ นบริ ษัทฯ ชันน
้ าในธุรกิจ ภายใต้ การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าดังนี ้
3.7.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.7.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.7.3 ไม่กล่าวหาในทางร้ าย หรื อมุง่ ทาลายชื่อเสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้ า
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3.7.4 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่นหรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า
(3.8) การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคมส่วนรวม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้ วยตระหนักดีว่าเราเปรี ยบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่ วม
ก้ าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืนสืบไป บริ ษัทฯ จึงได้ ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี ้
3.8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้ อมเป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมที่บงั คับใช้ อยูอ่ ย่างเคร่งครัด
3.8.2 มีนโยบายการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือ ปฏิบตั ิกันภายใน
องค์กร
3.8.3 ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
3.8.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจ
3.8.5 ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นทังที
้ ่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
3.8.6 ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ ที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจอยูต่ ามควรแก่กรณี
3.8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยให้ ความร่วมมือ อย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ผู้มีส่วนได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดทางกฎหมาย
ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุม ภายในที่บ กพร่ อ ง หรื อ การผิด จริ ยธรรมธุร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ผ่า น
กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครองและเก็บ
ไว้ เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสัง่ การตรวจสอบข้ อมูล และหาแนวทางแก้ ไข
(ถ้ ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงเวลา และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดดังนี ้
(4.1) คณะกรรมการบริ ษัท มีน โยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อ มูลสารสนเทศทางการเงิ นและอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับธุรกิ จและผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ รวมทังอนาคตของธุ
้
รกิจของบริ ษัทฯ
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(4.2) คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด จัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลในเวบไซต์ของบริ ษัทฯ ทังภาษาไทย
้
และ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน สือ่ เผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ รับทราบข้ อมูลของบริ ษัทฯ ได้ อย่างทัว่ ถึง และจะทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ อง
กับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศใช้ บงั คับ
(4.3) บริ ษัทฯ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรื อ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประชุมเพื่ อวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เป็ นประจา รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูลขององค์กร ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรั พย์ บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ และหน่วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข้ อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
รายงานต่อ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
และเวบไซต์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข่าวสารเป็ นประจา โดยผ่านช่องทางเวบไซต์ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมู ลที่อยู่บน
เว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน
ประจาปี โครงสร้ างบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร ตลอดจนโครงสร้ างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(4.4) บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้ จริ ง
ของบริ ษัทฯ โดยอยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไป
(4.5) บริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กรรมการแต่ ละท่า น บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา
รวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ การกากับดูแล กิจการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(5.1) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1.1 คณะกรรมการบริ ษัท
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกากับ
ดูแลให้ คณะผู้บริ หาร บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผลภายใต้
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กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คง
สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ อง
ต่าง ๆ โดยสามารถตังค
้ าถาม แสดงความคิดเห็น หรื อคัดค้ านในกรณีที่มีความเห็นขั ดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยไม่อยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของกลุม่ บุคคลใด
(2) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ น อัตราจานวนหนึ่งในสาม ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการ
คนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ อีกได้ โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวติ
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
4.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบซึง่ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
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2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารญญาณอย่างอิสระของกรรมการ
อิสระรายนัน้ รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
ค านวณภาระหนี ด้ ัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารค านวณมูลค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ว่าด้ ว ยหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เ กี่ ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใ นการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นราย ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับเงิ นเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
(4) ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธาน
กรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ในฐานะเป็ นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริ ษัทรับผิดต่อคณะกรรมการบริ ษัทใน
การบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท
(5) การสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนัน้ บริ ษัทฯ จะให้ ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการ
ทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ กว้ างไกล รวมทัง้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์ กร
สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยังจะคานึงถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับองค์ ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ อีกด้ วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(6) เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทโดยมีหน้ าที่ความ รั บผิดชอบ ตามที่ปรากฏใน
ข้ อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
5.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการอิ
้
สระและผู้บริ หาร ขึ ้นมาจานวนหนึ่งเพื่อทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการ
ต่างๆที่บริ ษัท ฯ ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทาหน้ าที่พิเศษตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดารงตาแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัท
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ ตามที่
ปรากฏในข้ อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
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3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการ ดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังประธานกรรมการตรวจสอบหรื
้
อให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ
ทังหมดท
้
าการเลือกบุคคลหนึง่ ขึ ้นมาเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. เลขานุการบริ ษัทของบริ ษัทฯเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน มีอานาจ หน้ าที่และความรับผิ ดชอบตามที่ปรากฏใน
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดขอบของคณะกรรมการบริ หาร
(3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยคณะบุคคลจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ตามที่ปรากฎในข้ อกาหนดเกี่ยวกับ ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความผิ ดชอบของ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
(5.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ในการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯ นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิ จให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ มติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น คณะกรรมการยัง ได้ ก าหนดบทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยมีรายละเอียด ตามที่ปรากฎในข้ อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
(5.3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริ ษัทมีการกาหนดการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และการประชุมทุกครั ง้ จะต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
(2) มีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การควรร่ วมกันพิจารณาเลือกเรื่ อง
เข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้ องมีการกาหนดวาระให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ดแู ลให้
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กรรมการได้ รับเอกสารการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่ อง
เพื่อการให้ ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
(3) คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ ครบถ้ วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทังนี
้ ้ กรรมการ
บริ ษั ท สามารถติ ด ต่ อ เลขานุก ารบริ ษั ท ได้ โดยตรงอย่า งอิ ส ระ เลขานุก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแก่
คณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(4) ประธานกรรมการมีหน้ าที่จดั สรรเวลาให้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสาร ข้ อมูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ กรรมการแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้ จากที่ประชุม
(5) คณะกรรมการมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับการจัดการที่ อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย
(6) คณะกรรมการสนับ สนุนให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเชิ ญ ผู้บ ริ หารระดับ สูง เข้ าร่ ว มประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นผู้ปฏิ บตั ิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาส
ทาความรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
(7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาจะไม่มี สิทธิออกเสียงและต้ องไม่
อยูใ่ นที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ
(8) การประชุมทุกครัง้ ต้ องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บ รายงานการประชุมที่ผา่ น
การรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้
(5.4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ
ภายหลังจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคลเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา และ
หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานขอคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป
(5.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่กรรมการ
ผู้เกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มี การ
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัด
ให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่
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(5.6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ านการเงิน และการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิ ภาพ
เพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ อยูเ่ สมอ จัดให้ มีการกาหนดลาดับขันของอ
้
านาจอนุมตั ิ และความ
รับผิดชอบของผู้บริ หารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ ทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่วางไว้ รวมทังประเมิ
้
นประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษัทฯ
(5.7) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษัทฯได้ กาหนด
นโยบายการใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
(5.8) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทังก
้ าหนดให้
มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูลสาคัญ อย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการจัดการประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง บุคคลที่
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่ออก
หลักทรัพย์ นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทางานด้ วย องค์ประกอบ คุณสมบัติ มี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
อย่างไรก็ดี แม้ บริ ษัทฯ ไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทนเป็ นการเฉพาะ แต่บริ ษัทได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และขันตอนในการสรรหาคณะกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูง (ตามรายละเอียดส่วนที่ 2.3 หัวข้ อ 11.3 เรื่ อง
การสรรหาและแต่ ง ตัง้ กรรมการและผู้ บริ ห ารระดับ สูง ) ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการจะผ่ า นการพิ จ ารณาโดย
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีคณะกรรมตรวจสอบเป็ นผู้ร่วมพิจารณา สาหรับค่าตอบแทนผู้บริ หารที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ไม่เคยมี
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ขันตอนในการพิ
้
จารณากาหนดอัตราค่าตอบแทน เนื่องจากเป็ นค่าตอบแทนเดิม ตังแต่
้ เป็ นบริ ษัทจากัด อย่างไรก็ดี เพื่อ
ความเหมาะสม บริ ษัทฯ จะดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทวันที่ 30 ตุลาคม 2557
11.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรทังหมด
้
9 ท่ำนดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการ
นำยอนุวฒ
ั น์ เมธีวิบลู วุฒิ
นำยอัษฎำงค์ ศรี ศภุ รพันธ์1/
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
นำยพีระ
นีรพิทกั ษ์
นำยยงศีล รุ่งชีวำ
นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ
นำยปรี ชำ ติวะนันทกร
พ.ต.อ. โกศล นินบดี
นำยสุขสันต์ จิรจริ ยำเวช

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

หมำยเหตุ : 1/ ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตังนำยอั
้
ษฎำงค์ ศรี ศภุ รพันธ์
เป็ นกรรมกำรแทนนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ที่ขอลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร
1) ประวัตกิ รรมกำรและผู้บริ หำรแสดงไว้ ในเอกสำรแนบ 1
2) นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันตำมหนังสือรับรองบริ ษัทฯ คือ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ นำยวีระวิทย์
มโนธรรมรักษำ และ นำยยงศีล รุ่ งชีวำ กรรมกำรสองในสำมคนร่ วมกันลงลำยมือชื่ อร่ วมกันและประทับตรำ
สำคัญบริ ษัทฯ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ไว้ ดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
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2. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริ ษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลกำรบริ หำรและ
กำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ หำร ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยบริ ษัทฯ
3. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ พิจำรณำทบทวน
นโยบำย แผนงำนและงบประมำณดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
4. จัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริ ษัทฯ
5. จัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้ อย 3เดือนต่อครัง้
6. จัดให้ มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริ ษัท ฯ ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษัท ฯ ซึ่งผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
7. พิจำรณำและอนุมตั ิกิจกำรอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริ ษัทฯ หรื อที่เห็นสมควรจะดำเนินกำรนันๆ
้ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ
8. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษำฝ่ ำยต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ และมีหน้ ำที่กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ ไข
9. พิจำรณำโครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร กรรมกำรผู้จัดกำร และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม
10. กรรมกำรจะต้ องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษั ทฯ หรื อ
เข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ว นไม่จำกัดควำมรั บผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด หรื อเป็ น
กรรมกำรของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริ ษัทฯ ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
11. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มำตรฐำน
12. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้ ก รรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคน หรื อ กรรมกำรย่อ ย หรื อ บุค คลอื่ น ใด
ปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรื อมอบ
อำนำจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอำนำจหรื ออำนำจ
นันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
13. ในกำรด ำเนิ น กำรของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบอ ำนำจดัง กล่ำ วข้ ำ งต้ น หำกมี ก ฎหมำย
กฎระเบียบหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กำหนดขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษัทไว้ เป็ นกำรเฉพำะ ให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทนันต้
้ องอยู่ภำยใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่ำว
โดยในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดที่กรรมกำรบริ ษัทมีหรื ออำจมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อเป็ นกำร
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง กรรมกำรบริ ษัทท่ำนนัน้ จะไม่มีอำนำจอนุมตั ิ
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
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14. ทังนี
้ ้กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำร
มอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง) มี ส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรม
ที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมัติไว้ ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ และข้ อ บังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยหรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
15. เว้ นแต่อำนำจในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ จะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้
เรื่ องที่ก รรมกำรมีส่ว นได้ เ สีย หรื อ มีค วำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ อื่น ใดกับ บริ ษัท ฯ หรื อ บริ ษัท ย่อ ย ให้
กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีควำมขัดแข้ งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
- เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. เรื่ องต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ
กรรมกำรที่เข้ ำร่ วมประชุม และจำกที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริษัทฯทังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญ
- กำรซื ้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมำเป็ นของบริ ษัทฯ
- กำรทำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัทฯทังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้ บคุ คลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษัทฯหรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขำดทุนกัน
- กำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษัทฯ
- กำรอื่นใดที่กำหนดไว้ ภำยใต้ บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ/หรื อข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ต้องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และที่ประชุม ผู้
ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ ำงต้ น
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรทังหมด
้
4 ท่ำนดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นำยอัษฎำงค์ ศรี ศภุ รพันธ์

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

2. นำยปรี ชำ

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

ติวะนันทกร
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3. พ.ต.อ. โกศล นินบดี

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

4. นำยสุขสันต์ จิรจริ ยำเวช

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

หมำยเหตุ : นำยปรี ชำ ติวะนันทกร เป็ นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน
นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ ดงั นี ้
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.

3.
4.

5.

6.

สอบทำนให้ บริ ษัทฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภำยนอกและผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกำหนด
สอบทำนให้ บริ ษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) รวมทัง้ กำรบริ หำรควำมเสี่ย ง ที่เหมำะสมและมี ประสิท ธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
สอบทำนให้ บริ ษั ท ฯปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้ ว ยหลักทรั พ ย์ และตลำดหลัก ทรั พย์ ข้ อ กำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และ
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้
้ ำประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วม
ประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ฯ ซึ่ง รำยงำน
ดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท ฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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-

7.
8.

จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
- ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบัติหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกรณี ที่พ บหรื อมีข้ อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริ ต หรื อ
มีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรั พย์ ข้ อกำหนดตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำ
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่ อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรื อ
กำรกระทำดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

11.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 คณะกรรมกำรบริ หำร ประกอบด้ วยกรรมกำรทังหมด
้
4 ท่ำนดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
2. นำยพีระ
นีรพิทกั ษ์
กรรมกำรบริ หำร
3. นำยยงศีล รุ่งชีวำ
กรรมกำรบริ หำร
4. นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ
กรรมกำรบริ หำร
หมำยเหตุ : นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำร ไว้ ดงั นี ้
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรมี อำนำจหน้ ำ ที่ในกำรบริ ห ำรกิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ นไปตำมวัต ถุประสงค์ ข้ อบังคับ
นโยบำย ระเบียบ ข้ อกำหนด คำสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
นอกจำกนันให้
้ คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำกลัน่ กรองข้ อพิจำรณำต่ำงๆ ที่จะได้ มีกำรนำเสนอต่อ
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คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิและ/หรื อพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับหรื อคำสัง่
ของคณะกรรมกำรบริ ษัท ตลอดจนกำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นครำวๆ ไป นอกจำกนันให้
้
มีหน้ ำที่ดำเนินกำรในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. จัดทาและนาเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปี ของบริ ษัท ฯ เพื่อขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี และอานาจบริ หารต่างๆของบริ ษัท ฯเพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
3. วางโครงสร้ างองค์กร และกาหนดตาแหน่งหน้ าที่ (Organization Chart) ของบริ ษัทฯ รวมทังปรั
้ บปรุ งแก้ ไขเมื่อ
ดาเนินการไปแล้ วให้ รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
4. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดซื ้อจัดจ้ าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ
การดาเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ภายในวงเงินที่
กาหนด ทังนี
้ ้ การกระทาดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายอื่นใดในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ อง
5. มีอานาจแต่งตังกรรมการท่
้
านใดท่านหนึ่ง หรื อหลายท่านกากับงานด้ านใดด้ านหนึ่งหรื อหลายด้ าน ตลอดจน
กาหนดค่าตอบแทน
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. มอบอานาจและหน้ าที่ช่วงให้ ประธานกรรมการบริ หารและหรื อ พนักงานบริ หารระดับสูงของบริ ษัท ฯ ตามที่
เห็นสมควรและเมื่อดาเนินการไปแล้ วให้ รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถ
อนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ฯและ/หรื อบริ ษัทย่อย เว้ น
แต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิไว้ ซึง่ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ
คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อกฎหมำยอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
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11.2.4 กรรมการผู้จัดการ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 กรรมกำรผู้จดั กำร คือ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จดั กำร ไว้ ดงั นี ้
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็ นผู้บริ หำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปของบริ ษัท เพื่อให้
เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ และข้ อบังคับของบริ ษัท
2. ดำเนินกำรใดๆตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. มีอำนำจจ้ ำง แต่งตัง้ โยกย้ ำย ปลดออก เลิกจ้ ำง กำหนดอัตรำค่ำจ้ ำง ให้ บำเหน็จรำงวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน
ค่ำตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงำนทังหมดของบริ
้
ษัท
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน ภำยในวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรที่ไม่เกิน
200 ล้ ำนบำท
5. มีอำนำจดำเนินกำรใดๆในกำรบริ หำรกิจกำรของบริษัทตำมปกติและอันจำเป็ นแก่กำรบริ หำรกิจกำรของ
บริ ษัทเป็ นกำรทัว่ ไป ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1) กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ เช่น กำรซื ้ออสังหำริ มทรัพย์ ภำยในวงเงินไม่เกิน
200,000,000 บำท และไม่เกินร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมต่อรำยกำร
2) กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ เช่น เพิ่มเติมระหว่ำงปี ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท ต่อ
รำยกำร
3) กำรขอใช้ งบลงทุน ต่อครัง้ จำนวนเงินเกิน 5,000,000 บำท
4) กำรวำงเงิน มัดจำซื ้อที่ดิน จำนวนเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
5) กำรจ่ำยค่ำใช้ จำ่ ยที่ไม่ได้ ของบประมำณ วงเงินเกินกว่ำ 100,000 บำท และเป็ นกรณีฉกุ เฉิน
6) กำรกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงิน วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บำท
7) กำรปรับปรุงบัญชีสนิ ทรัพย์ตอ่ ครัง้ ( มูลค่ำตำมบัญชี ) วงเงินเกินกว่ำ 1,000,000บำท
ไม่เกิน 10,000,000 บำท
8) กำรบริ จำคเงินของบริษัท วงเงินเกินกว่ำ 20,000 บำท แต่ไม่เกิน 1,000,000บำท
6. มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้ กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และเพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
7. มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท
8. อนุมตั ิกำรแต่งตังที
้ ่ปรึกษำด้ ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน
9. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นครำวๆไป
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กำรอนุมัติเพื่อดำเนินกำร ตลอดจนกำรมอบหมำยจำก กรรมกำรผู้จัดกำร ให้ ดำเนินกำรเพื่อเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อเข้ ำทำรำยกำรที่ทำให้ กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อผู้รับมอบหมำย
จำก กรรมกำรผู้จัดกำร เข้ ำทำรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ กำรอนุมตั ิดำเนินกำรเพื่อเข้ ำทำรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้ องเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรและ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำและอนุ มัติ และสอบทำนรำยกำรดัง กล่ ำ วโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทและตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด
11.2.54 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้ วยกรรมกำรทังหมด
้
5 ท่ำนดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นำยอัษฎำงค์
นำยพีระ
นำยปรี ชำ
นำยยงศีล
นำยรังสรรค์

ศรี ศภุ รพันธ์
นีรพิทกั ษ์
ติวะนันทกร
รุ่งชีวำ
หวังไพฑูรย์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

หมำยเหตุ : นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งไว้ ดงั นี ้
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

2.
3.

ทบทวนถึ ง ลัก ษณะควำมเสี่ย งที่ บ ริ ษั ท ฯประสบอยู่หรื อ คำดว่ำ จะเกิ ด ขึน้ และส่ง ผลกระทบต่อ บริ ษั ท ฯ
(Identification of Risk) รวมทังก
้ ำหนดนโยบำยและให้ ควำมเห็นในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทังจำกภำยนอก
้
และภำยในองค์กรให้ ครอบคลุมอย่ำงน้ อย 4 ประกำรดังนี ้
1) ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรเงิน (Financial Risk)
2) ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรดำเนินกำร (Operational Risk)
3) ควำมเสีย่ งด้ ำนกลยุทธ์กำรดำเนินกำร (Strategic Risk)
4) ควำมเสีย่ งจำกกฎหมำย บุคลำกรและข้ อผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆขององค์กร (Compliance Risk)
กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้ ำงและทรัพยำกรที่ใช้ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงขององค์กรให้ สอดคล้ องกับนโยบำย
กำรบริ หำรควำมเสีย่ งตลอดจนกลยุทธ์และทิศทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ
กำหนดวงเงินหรื อประเภทของกิจกรรมตำมควำมเสี่ยงเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมสถำนกำรณ์
ควำมเสีย่ งแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นชอบ
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4.
5.
6.

กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ กลยุทธ์ กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ได้ นำไปปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม
มีอำนำจแต่งตังคณะท
้
ำงำน เพื่อประเมินและติดตำมควำมเสีย่ งทัว่ องค์กร
ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

11.2.65 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้ วยกรรมกำรทังหมด
้
3 ท่ำนดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ *
2. นำยธีระชำติ
มโนธรรมรักษำ

ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำร

3. รอกำรแต่งตัง**
้

กรรมกำร

หมำยเหตุ : นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั ิหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
*ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 10/2557 วันที่ 29 สิงหำคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังนำยพี
้
ระ นีรพิทกั ษ์ ให้ ดำรง
ตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี แทนนำยสมยศ ฐิ ติสรุ ิ ยำรักษ์ ที่ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นพนักงำนของ
บริ ษัทฯ
** นำงสำวพมลรัตน์ จรัลรุ่ งโรจน์ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นพนักงำนของบริ ษัทฯ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ สรรหำบุคคลที่จะ
ดำรงตำแหน่งแทนแล้ ว โดยจะเข้ ำดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลำคม 2557
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไว้ ดงั นี ้
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. กำกับดูแลให้ บริ ษัทฯมีกำรดำเนินงำนและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมนโยบำยที่กำหนด
2. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รักษำมำตรฐำนและพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสร้ ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นวัฒนธรรมองค์กรโดย
ใช้ กำรสือ่ ควำมไปยังกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ
3. ดูแลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
4. ทบทวนหลัก กำรก ำกับ ดูแลกิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ ข้ อบัง คับ คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุด ย่อ ย
จริ ยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน เพื่อให้ เป็ นปั จจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และสอดคล้ อง
กับ แนวปฏิบัติข องตลำดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
5. กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรในรำยงำนประจำปี
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6. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรเผยแพร่ และประชำสัม พันธ์ กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษั ฯท และนโยบำยกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทฯ สูส่ ำธำรณชนในวงกว้ ำง รวมถึงกำรปรับปรุ งกำรเผยแพร่ ข้อมูลกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทำงเวปไซต์ของบริ ษัทฯ

11.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริ ษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำเป็ นกำรเฉพำะ ซึ่งบุคคลที่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผู้บริ หำรของ
บริ ษัทฯเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน พ.ศ. 2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้น
ที่ออกใหม่ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องทุกประกำร รวมทังพิ
้ จำรณำจำกปั จจัยในด้ ำนอื่นๆ มำประกอบกัน เช่น ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ควำมเอื ้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ วิสยั ทัศน์ คุณธรรม
และจริ ยธรรม ตลอดจนประวัติกำรทำงำนที่โปร่งใส เป็ นต้ น โดยมีหลักเกณฑ์และขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท
สำหรับกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท ฯไม่ได้ ผ่ำนกำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
กำรสรรหำกรรมกำรเป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึง่ จะพิจำรณำคัดเลือกตำมเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมำยทีเกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้ยังพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื ้นฐำนและ
ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยด้ ำนซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯในกำรให้ คำแนะนำ ข้ อคิดเห็นในเรื่ อง
ต่ำงๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง มีวิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่โปร่ งใส
และมีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ จำกนันจึ
้ งนำรำยชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนทังหมดจะต้
้
องเป็ นบุคคล
สัญชำติไทย และในจำนวนคณะกรรมกำรบริ ษัททังหมดต้
้
องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยกำรแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทต้ องได้ รับมติเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ในกำรเลือกตังกรรมกำรบริ
้
ษัท วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน อำจใช้ กำรลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับกำรเสนอชื่อ
เป็ นรำยบุค คล หรื อหลำยคนในครำวเดีย วกัน แล้ วแต่ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น จะเห็น สมควร แต่ในกำรออกเสีย ง
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ลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สทิ ธิตำมคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำมข้
ั้
อ 1 แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
นอกจำกนี ้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
ออกไม่อำจแบ่งให้ ตรงเป็ นจำนวนได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งแล้ ว
อำจได้ รับเลือกเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ
นันให้
้ ใช้ วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนในปี หลังๆต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำก
ตำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนันอำจถู
้
กเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
กรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ กรรมกำรเลือกบุคคลซึ่ง มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติมหำชน พ.ศ. 2535 และ/หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน
บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน
และต้ องได้ รับมติของคณะกรรมกำรด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
11.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะร่ วมกันพิจำรณำเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ โดย
พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำร
กำกับ ตลำดทุน ประกำศตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึง ประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบี ยบที่เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์กำรทำงำน และ
ควำมเหมำะสมด้ ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนันจะน
้ ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรของบริ ษัทฯ
ต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัทฯมีนโยบำยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระอย่ำงน้ อยหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัท ฯแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ทมี่ ีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ

ควำมสัมพันธ์ทำง

ธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ วยกำร
รับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้ บริ ษัทฯหรื อคูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษัทฯหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ

ทังนี
้ ้ กำรคำนวณภำระหนี ้

ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ นบั
รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงหนึง่ ปี ก่อนวันที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ

และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ

บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่

เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่

ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรื อที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อน
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
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7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯหรื อบริษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจำนวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น

ซึง่

ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
นอกจำกนี ้ กรรมกำรอิ สระที่ ด ำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำ งน้ อ ย 1 คน จะต้ อ งเป็ นบุค คลที่มี ค วำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
11.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริ ษัทจะร่ วมกันพิจารณาและอนุมตั ิ การว่าจ้ าง หรื อ แต่งตัง้ บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการผู้จดั การ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะร่ วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ความเอื ้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ วิสยั ทัศน์ คุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนประวัติ
การทางานที่โปร่ งใส เป็ นต้ น นอกจากนี ้บุค คลดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
อนึ่ง การว่าจ้ างและบรรจุในตาแหน่ง การแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง การโยกย้ ายรวมทังการโอนและรั
้
บโอนข้ าม
บริ ษัท และการให้ พ้นจากการเป็ นพนักงาน (นอกจากการปลดออกหรื อไล่ออก) สาหรับพนักงานลาดับอื่นๆ ให้ เป็ นไปตาม
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานเรื่ องอานาจดาเนินการ
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ตำมโครงสร้ ำงของบริ ษัท เจ.เอส.พี พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) นัน้ มีบริ ษัทย่อยทังหมด
้
4 บริ ษัท ได้ แก่ 1) บจก.
เจ.เอส.พี โกลเด้ นท์ แลนด์ 2) บจก.ไชน่ำเซ็นเตอร์ (สำธร-กัลปพฤกษ์ ) 3) บจก.สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ และ 4) บจก.เจ.เอส.พี
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อย ดังรูป
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89.98%
บจก. ไชน่ำ เซ็นเตอร์

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

99.99%
บจก. สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ

(สำทร-กลัปพฤกษ์ )

“CNC”

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเมนท์

“JGL”
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สำหรับกลไกกำรกำกับดูแลกำรดำเนินของบริ ษัทย่อยทัง้ 4 ของบริ ษัทฯนัน้ คือ คณะกรรมกำรบริ ษัท ทีมผู้บริ หำรของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยทัง้ 4 เป็ นชุดเดียวกัน ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถดูแลจัดกำรและผิดชอบกำรดำเนินในบริ ษัทย่อยได้ อย่ำง
ทัว่ ถึง นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีแนวทำงกำรดำเนินงำน กำรบริ หำรงำน กำรเปิ ดเผยข้ อมูลฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัท ฯกับบุคคลที่เกี่ยวโยง กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อกำรทำ
รำยกำรสำคัญอื่นใดของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันที่ใช้ ทงบริ
ั ้ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
11.5 นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการกากับดูแลกิ จ การที่ดีและเพื่อความโปร่ งใสและป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนจากการใช้ ข้อมูลภายในบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้ กาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะต้ องจะต้ องไม่นาความลับ และ/หรื อข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใด
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานและลูก จ้ า งของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะต้ อ งไม่ท าการซื อ้ ขาย หรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ/หรื อเข้ าทานิติ
กรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับ /และหรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ข้ อกาหนดนี ใ้ ห้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยด้ วย ผู้ใดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้ อบังคับ
ดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดอย่างร้ ายแรง
4. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุ นิติภาวะ) ของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน ดาเนินการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ข้ อห้ ามดังกล่าวนี ้ให้ ครอบคลุมถึงระยะการห้ ามมิให้
ซื ้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชัว่ โมง หลังจากเปิ ดเผยงบการเงิน)
5. ห้ ามมิให้ ก รรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ซึ่งได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อย ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อราคาในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย
1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวให้ สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลอื่นด้ วย
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6. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เปิ ดเผยข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยแก่บคุ คลภายนอก หรื อบุคคลอื่นซึง่ มิได้ ทาหน้ าที่ในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
7. ให้ ความรู้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯ ของตน
คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
8. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า (ตามนิยามของสานักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ต้ องจัดทารายงานและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษัทฯ ทัง้ ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ครัง้ แรกที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงานฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริ ษัทเพื่อนาส่ง
สานักงานฯ และตลาดหลักทรั พย์ทุกครัง้ โดยให้ จดั ทาและนาส่งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์สว่ นตนซึ่งเริ่ มตังแต่
้ การ
ตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ซึ่ง
การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ ายแรงของความผิดนัน้
11.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กลุม่ บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด สาหรับงวดบัญชี ปี 2556
คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 3,000,000 บาท ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนการสอบบัญชีทงหมดจ
ั้
านวน 2,100,000 บาท ค่าสอบทาน
งบการเงินรวมสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน จานวน 900,000 บาท และมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (Out of
pocket) ตามสัญญาอีกบางส่วน โดยมิได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่ได้ กล่าวมาให้ แก่สานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรื อกิ จการที่เ กี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานบัญชี ที่ผ้ สู อบบัญชี สงั กัดแต่อย่างใด
สาหรับงวดบัญชีปี 2557 คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 3,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (Out of pocket)
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