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3. การกากับดูแลกิ จการ
3.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิทส่ี อดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
3.2.1

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ

1.

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

2.

พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย
แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามทีฝ่ า่ ยจัดการจัดทาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

3.

กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้ าที่
ดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด

4.

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน และงบประมาณของ
บริษทั ฯ

5.

ดาเนินการให้ฝา่ ยจัดการจัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทน่ี ่ าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล
ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม

6.

สอบทานกระบวนการบริหารความเสีย่ งและนโยบายบริหารความเสีย่ ง และติดตามผลการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง

7.

พิจารณาอนุ มตั ิการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การลงทุน และการดาเนินการใดๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

8.

พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

9.

ดูแลมิให้เกิดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ

10.

พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ อย่างเป็ นธรรม
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาทีท่ ากับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ สาหรับ
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รายการทีท่ ากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนอนุมตั กิ ารทารายการนัน้
11.

จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวนนโยบาย
การกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่าบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกรายอย่าง
เป็ นธรรม

12.

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม

13.

พิจารณาแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็ นต้น และกาหนดอานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าที่
บริห าร และคณะกรรมการชุด ย่อ ยดังกล่ าวเพื่อช่ว ยดูแลระบบบริห าร และระบบควบคุ มภายในให้เ ป็ น ไปตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว้

14.

พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ

15.

พิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรและและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควร และ
จาเป็ น

16.

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะประเมินผลการปฏิ บตั งิ านของ
ตนเองเป็ นประจาทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ

ทัง้ นี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นัน้ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
อนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ที ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
3.2.2

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.

สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็น ชอบในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้า ย เลิก จ้า งหัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการว่าจ้างหรือเลิกจ้างบริษทั ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 2.3.3 หน้า 2
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4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ บุค คลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจารณารายการที่เกี่ย วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วนเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
 รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

7.

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ง มีผ ลกระทบอย่ า งมีนัย สาคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริษัท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
 การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

9.

ในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ

10.

ในการปฏิบตั งิ านขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ค วามเห็น ร่ว มประชุ ม หรือส่ง เอกสารที่เห็นว่ า
เกีย่ วข้องและจาเป็ น

ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามทีเ่ ห็นสมควรและจาเป็ น
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3.2.3 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหากรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
1.

กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงพร้อม
ทัง้ กาหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะดารงตาแหน่งดังกล่าว

2.

พิจารณาสรรหา และคัดเลือ กบุค คลผู้มีคุ ณสมบัติเหมาะสมที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท กรรมการชุด ย่อ ย
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พจิ ารณาสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติหลากหลายทัง้ ทางด้านทักษะ
ประสบการณ์ อาชีพ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี

3.

พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา

4.

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรื่องอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

ด้านการพิ จารณาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุด
ย่อย กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน

2.

กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พจิ ารณา
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดาเนินงานซึง่ อาจเปรียบเทียบกับบริษทั
ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึง่ มีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมตั ิ

3.

พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลีย่ นแปลง และแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการ
ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอเพื่อเสนอเป็ นนโยบายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม และ
สามารถแข่งขันกับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ทป่ี ระกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน

4.

รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนชี้แจงและตอบคาถามเกี่ยวกับการ
กาหนด และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงในนาม
คณะกรรมการบริษทั ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี หรือการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ (ถ้า
มี)

5.

รายงานนโยบาย หลัก การ และเหตุ ผ ลของการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมกา รบริ ษั ท กรรมการชุ ด ย่ อ ย
กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงโดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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6.

ทบทวน ปรับปรุง และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษทั (ถ้ามี) เพื่อให้มกี ฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ

7.

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรื่องอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

3.2.4 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

บริหาร และดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ การบริหาร และ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดาเนินงาน ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนด

2.

กาหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษทั ฯฯให้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบ

3.

ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ฯ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.

พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมต่างๆตามวงเงินทีก่ าหนดไว้ในลาดับขัน้ การดาเนินการและอานาจอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายละเอียดธุรกรรม
การอนุมตั จิ าหน่ายทรัพย์สนิ ของบริษทั
การอนุ มตั ดิ าเนินการจัดซื้อทรัพย์สนิ หรือเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการดาเนินงาน
ตามปกติธุระของบริษทั เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่ารับรอง
ค่าของขวัญ ตามประเพณี การจัดซื้อ ทรัพ ย์ส ิน (ยกเว้น ทรัพ ย์ส ิน ลงทุน ) วัส ดุ
อุปกรณ์สานักงาน การดูงาน การฝึกอบรมสัมนา หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะทานอง
เดียวกัน
การอนุมตั วิ งเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)
การอนุมตั กิ ารลงทุน/รายจ่ายซึง่ ทรัพย์สนิ เพื่อการดาเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริม ทรัพ ย์ท่เี กี่ย วข้อ งกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ยกเว้นธุรกรรมที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือกลต)
การอนุมตั กิ ารลงทุน/รายจ่ายซึง่ ทรัพย์สนิ เพื่อการดาเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์อ่นื ทีไ่ ม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ
และไม่ใช่การลงทุน หรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงิน
เพือ่ บริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

5.

ขอบเขตอานาจอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริ หาร
ไม่เกิน 20,000,000 บาท
ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ทัง้ นี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจได้รบั ประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
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3.2.5 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1.

ดูแล บริหารงาน ดาเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจาตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้
เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/
หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

2.

จัดทาวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ฯ เพื่อ ขออนุ ม ัติ และมีห น้ า ที่ร ายงานความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ

3.

กาหนดและปรับเปลีย่ นโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม

4.

มีอานาจว่าจ้าง แต่ งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับพนักงานในระดับที่ต่ ากว่า
กรรมการผู้จดั การ และนาเสนอการว่าจ้าง แต่ งตัง้ โยกย้าย การเลิกจ้าง หรือกาหนดค่าตอบแทนในตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การต่อคณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ

5.

พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมต่างๆตามวงเงินทีก่ าหนดไว้ในลาดับขัน้ การดาเนินการและอานาจอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายละเอียดธุรกรรม
การอนุมตั จิ าหน่ายทรัพย์สนิ ของบริษทั
การอนุ มตั ดิ าเนินการจัดซื้อทรัพย์สนิ หรือเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการดาเนินงาน
ตามปกติธุระของบริษทั เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่ารับรอง
ค่าของขวัญ ตามประเพณี การจัดซื้อทรัพ ย์ส ิน (ยกเว้นทรัพ ย์ส ิน ลงทุน ) วัส ดุ
อุ ปกรณ์ ส านักงาน การดูงาน การฝึ กอบรมสัม มนา หรือ ค่ าใช้จ่ายในลักษณะ
ทานองเดียวกัน
การอนุมตั วิ งเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)
การเบิกเงินทดรองจ่าย
การอนุมตั เิ บิกเงินสดย่อย
การอนุมตั กิ ารลงทุน/รายจ่ายซึง่ ทรัพย์สนิ เพื่อการดาเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริม ทรัพ ย์ท่เี กี่ย วข้อ งกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ยกเว้นธุรกรรมที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มา
หรือ จาหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์ส ิน ตามเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ ส านักงาน
กลต.)
การอนุมตั กิ ารลงทุน/รายจ่ายซึง่ ทรัพย์สนิ เพื่อการดาเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์อ่นื ทีไ่ ม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ
และไม่ใช่การลงทุน หรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงิน
เพือ่ บริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

ขอบเขตอานาจอนุมตั ิ ของประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร
ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

6.

พิจารณาอนุมตั กิ ารตัดหนี้สญ
ู แต่ละรายออกจากบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

7.

พิจารณาอนุมตั กิ ารเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ (ไม่เกิน 3 ปี )

8.

พิจารณาการลงทุนหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือสินทรัพย์ทถ่ี อื เป็ นหลักทรัพย์และตราสารทาง
การเงินเพื่อสภาพคล่องหรือการจัดการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ทัง้ นี้อานาจการอนุ มตั ิแต่งตัง้ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเป็ นของคณะกรรมการบริษทั
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9.

พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงื่อนไขปกติการค้า เช่น การซือ้ ขายสินค้าตามราคาตลาด และให้
เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทัวไป
่ ทัง้ นี้ ภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

10.

ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ทัง้ นี้ การมอบอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ/หรือผู้รบั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติ
3.3 การสรรหากรรมการ
3.3.1 การสรรหากรรมการอิ สระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดังนี้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือ
ทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ

3.

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่ อย

4.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ น
ผลให้บริษทั ฯหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ
บริษทั ฯหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตาม
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วิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อ
สานักงาน

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนัยในห้า งหุ้นส่ว น หรือเป็ น กรรมการที่มีส่ว นร่ ว มบริห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ร ับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการ
ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย

9.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ

3.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทั จะทา
การคัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อดารงตาแหน่งทาหน้าทีก่ รรมการตรวจสอบ และเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณาแต่ งตัง้ ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้ าที่ค วามรับผิดชอบตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เว้นแต่ เป็ นกรณีท่อี อกตามวาระ ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกได้ กรณีท่ี
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ บุคคลที่
มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
โดยบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลือของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
3.3.3

การสรรหากรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีกรรมการกึง่ หนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดเป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการเพื่อดารงตาแหน่งและทา
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หน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีขอบเขตอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ าเป็ นกรรมการแทน โดยบุคคลทีเ่ ป็ น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึง่ ตนทดแทน
3.3.4

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่ งใน
ขณะนัน้ จะร่ วมกันพิจารณาคัดเลือ กบุค คลที่เหมาะสมโดยจะพิจ ารณาคุ ณสมบัติของบุค คลดังกล่าวให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทัง้ ในด้านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทัง้ บุคคลที่จะได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมก ารกากับตลาดทุนที่
เกีย่ วข้อง โดยการแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/
หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษทั ฯ ออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจ
ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกได้ กรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงวาระที่
เหลือของกรรมการบริหารซึง่ ตนทดแทน
3.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ จะส่งบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วม เพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
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เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปใน
ทิศทางทีเ่ หมาะสม และสร้างประโยชน์สงู สุดแก่กลุ่มบริษทั ฯ โดยรวม นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ดิ ตามการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ และรายงานฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ
3.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีท่กี รรมการและผู้บริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูถ้ ือ
ในทางมิชอบ ดังนี้
1)

บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารป้องกันการนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้ โดยกาหนดให้หน่ วยงานทีร่ ขู้ อ้ มูลห้ามนาข้อมูลไป
เปิ ดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง

2)

ผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ ที่ไ ด้ร ับ ทราบข้อ มู ลที่เ ป็ น สาระส าคัญ และข้อ มูล ทางการเงิน ของบริษัท ฯ ที่มีผ ลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนทีจ่ ะเปิ ดเผยสู่สาธารณชน โดยการกาหนด
ห้ามผู้บริหารทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อ มูลที่เป็ น
สาระสาคัญจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน

3)

เมื่อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ และผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้จานวนหลักทรัพย์ทผ่ี บู้ ริหารต้องรายงานนัน้ จะต้องนับรวมการถือของผูบ้ ริหาร คู่
สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ว่าจะเป็ นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ เมื่อพิจารณาถึงทีส่ ุดแล้ว พบว่า ที่
แท้จริง ผูบ้ ริหาร คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิในหลั
์ กทรัพย์นนั ้ เช่น การถือโดยบุคคลอื่น
ในลักษณะอาพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็ นต้น

4)

บริษัทฯ ได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือนาไป
เปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก ทัง้ นี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทา และความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ

3.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในช่วงสามปี ทผ่ี ่านมาและไตรมาสล่าสุดบริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูต้ รวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้ (หน่ วย:
บาท)
บริษทั เน็ตเบย์ จากัด
งบการเงิ น
งบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด1
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
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ตรวจสอบบัญชี
830,000
900,000
920,000
125,000
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บริษทั เคลาด์ ครีเอชัน่ จากัด
งบการเงิ น
งบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด1
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี
250,000
340,000
350,000
25,000

หมายเหตุ (1) บริษทั สานักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จากัด ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

3.7 หลักบรรษัทภิ บาลของกิ จการ
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิทส่ี อดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผู้
ถือหุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุม เพื่อใช้สทิ ธิอ อกเสีย งในที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้นเพื่อแต่ ง ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่อ งที่มี
ผลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่
ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง
ดังนี้
 บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถอื หุน้ ทุกรายเป็ นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาทีก่ ฎหมาย และประกาศต่างๆ กาหนด ซึง่ หนังสือเชิญประชุมจะระบุถงึ วัน เวลา
สถานที่ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และวาระการประชุม โดยมีคาชีแ้ จ้งและเหตุผล
ประกอบในแต่ ละวาระ พร้อ มด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวง
พาณิชย์กาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ แทนได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลสาคัญเกี่ ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม
 ก่อนดาเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรร
เวลาอย่างเหมาะสมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษทั ฯ โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารที่
เกีย่ วข้องร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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 ในกรณีท่วี าระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้ กรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารลงมติเป็ นแต่ละ
รายการ
 ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะจัดทาบันทึกรายงานการประชุมทีถ่ ูกต้องครบถ้วน ซึง่ จะระบุถงึ ขัน้ ตอน
การลงคะแนน คาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทัง้ คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง รวมทัง้ จะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะแจ้ง
รายงานสรุปผลการลงมติทเ่ี ว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน
เวลา 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14
วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่ อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการในดังกล่าว ดังนี้
 บริษัท ฯ จะจัด ท าหนัง สือ เชิญ ประชุ ม เป็ น ภาษาอัง กฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่ พ ร้อ มกับ หนั ง สื อ เชิญ ประชุ ม
ภาษาไทย
 บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิม่
วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของ
บุคคลทีเ่ สนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
 บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อนามาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
 บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้
ถือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ มีนโยบายป้องกันกรณีทก่ี รรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูถ้ อื
ในทางมิชอบ
 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนัน้ ๆ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน
เจ้า หนี้ และชุ ม ชนที่บ ริษัท ฯ ตัง้ อยู่ รวมทัง้ กลุ่ ม ผู้มีส่ ว นได้เ สีย อื่น เช่ น คู่ แ ข่ ง และผู้ส อบบัญ ชีอิส ระ เป็ น ต้ น โดย
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านี้อย่างเป็ นธรรม โดยบริษทั ฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น
ผูถ้ อื หุน้
1.

บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้
การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การ
จัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุ มตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น

2.

บริษทั ฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุ้นใช้สทิ ธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น เช่น สิทธิในการ
เสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคาถามต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
วาระการประชุม เป็ นต้น

3.

บริษทั ฯ มีหน้าทีง่ ดเว้นการกระทาอันเป็ นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่
สาคัญก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น และการเพิม่ วาระที่สาคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น
พนักงาน

1.

บริษทั ฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทางานของพนักงานซึง่ บริษทั ฯ จะวัดผล
การดาเนินงานของพนักงานอย่างเป็ นธรรมตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด

2.

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดั อบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร
รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้สง่ พนักงานและผูบ้ ริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน

3.

บริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้ถูกสุขลักษณะ เอือ้ ต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน

4.

บริษัทฯ มีหน้ าที่รกั ษาความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่นาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่ น
เงินเดือ น ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิ ดเผยต่ อบุคคลภายนอก เว้น แต่ บริษัทฯ มีห น้ าที่ต้อ งเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย
ลูกค้า

1.

บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ละความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักการดาเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
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2.

บริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมันใจสู
่ งสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัท ฯ จะให้บริการและสินค้าที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ตามข้อกาหนดทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ลูกค้า รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อตกลงทีม่ ี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่คา้ และเจ้าหนี้

1.

บริษทั ฯ คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดาเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และข้อตกลงทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด

2.

บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่คา้
คู่แข่งทางการค้า

1.

บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม

2.

บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบตั ิท่ดี ี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ทาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่รา้ ยโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระทาอื่นใดทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ต่อการแข่งขัน
หน่วยงานราชการ

1.

บริษทั ฯ มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั

2.

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สจุ ริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
รัฐ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะต่อต้านการให้สนิ บนกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั ฯ
สิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน

1.

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชม โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เ สียสามารถสอบถามข้อ มูลของบริษัทฯ หรือร้อ งเรียนในเรื่องต่ า งๆ ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณียม์ ายังสานักงานเลขานุ การบริษทั ฯ ตามทีอ่ ยู่บริษทั ฯ
หรือทางอีเมล์ corporatesecretary@netbay.co.th ทัง้ นี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ โดยกรรมการ
ตรวจสอบจะดาเนินการสังตรวจสอบข้
่
อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้
เสียได้รบั ข้อมูลที่มคี วามเท่าเทียมกัน และมีความน่ าเชื่อถือ โดยบริษทั ฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ อย่าง
สม่าเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่ อสาธารณะชน เช่น วิสยั ทัศน์ และพันธกิจกิจ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปจั จัยความเสีย่ งและนโยบายด้าน
การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ารจัดการด้านความเสีย่ งต่างๆ การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการจัดตัง้ หน่ วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้ นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทัวไป
่
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2559 โครงสร้า งการจัด การของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 3 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท่หี ลากหลาย ทา
หน้าทีพ่ จิ ารณาในเรื่องสาคัญทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารงานของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน และเป็ นกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดและไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน ทัง้ นี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ แม้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีแนวปฎิบตั เิ กีย่ วกับโครงสร้างคณะกรรมการว่า คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ และในกรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมอิสระ
มากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ในปจั จุบนั นายไพรัช ธัชยพงษ์ ซึง่ เป็ นประธานกรรมการของบริษทั ฯ ไม่ได้
เป็ นกรรมการอิสระ (เนื่องจากเป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุ้นใหญ่ รายหนึ่งของบริษัทฯ) และคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯเป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถ รวมถึง มีอสิ ระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม เพื่อช่วยตรวจสอบให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงในปจั จุบนั ก็มกี ลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance mechanism) ในระดับหนึ่ง
เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สุดของบริษัทฯ ในปจั จุบนั (นายพิชิต วิวฒ
ั น์ รุจิราพงศ์) เป็ นผู้ถือหุ้นคนละกลุ่มกับบริษัท
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
โดยในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยมีความจาเป็ นต้องทารายการทางธุรกิจใดๆกับ บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง
บริษทั ฯ จะดาเนินการให้เงื่อนไขและราคาของการทารายการถูกกาหนดให้เสมือนเป็ นการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
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(arm’s length basis) โดยกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียในการทารายการจะไม่มสี ่วนร่วมในการพิจารณาและอนุ มตั ิ
การทารายการ และบริษทั ฯ จะมีการเปิ ดเผยรายละเอียดของการเข้าทารายการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญเกีย่ วกับการดาเนินงาน เช่น วิสยั ทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ กากับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ายจัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้
วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อ สัตย์สุจ ริต เพื่อ
ประโยชน์ในระยะยาวของบริษทั ฯ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี (Annual General Meeting : AGM) ทุกปี กรณีทก่ี รรมการของบริษทั ฯ ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าที่และความ
รับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ เช่น การเป็ นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย การเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วม
ด้วย เป็ นต้น จะได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้ ด้วย ซึ่งต้อง
พิจารณาตามความสามารถของบริษทั ฯ ประกอบด้วย การกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารได้กาหนดให้มคี วามเชื่อมโยงกับ
ผลงานของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคนเป็ นประจาทุกปี
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้เน้นความสาคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดาเนินงานรายไตรมาส
และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนาไปพิจารณาและดาเนินการให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริษทั ฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสีย่ งในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีส่ าคัญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ จะมีเลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผู้จดั ทาวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการ
ประชุ ม โดยบัน ทึก ข้อ เสนอแนะและข้อคิด เห็น เป็ น รายคณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนัน้ บริษัทฯ ได้มกี ารบันทึก
รายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของ
บริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
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