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3.

การกากับดูแลกิจการ

3.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2557 โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
3.3.1 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.

พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย
แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.

กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด

4.

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัทฯ

5.

ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

6.

สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง

7.

พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดาเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.

พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.

ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
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10.

พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับบริษัทฯ ทั้งนี้ สาหรับ
รายการที่ทากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนอนุมัติการทารายการนั้น

11.

จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบาย
การกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่าง
เป็นธรรม

12.

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13.

พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และกาหนดอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้

14.

พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ

15.

พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควร และจาเป็น

16.

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองเป็นประจาทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
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3.3.2 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของ
บริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบ ขอบเขต สาระสาคัญแนวทาง
แผนงาน ปัญหาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบและประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสาคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทารายการดังกล่าว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ติดตามและประเมินผลการทางานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล
9. ในการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติงานขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ
จาเป็น
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ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้ กรณีที่
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
3.3.3 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหาร และดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหาร และ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดาเนินงาน ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนด
2. กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุร กิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษัทฯให้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารองค์กร
5. มีอานาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิ นไม่เกิน 100
ล้านบาท
7. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมี
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จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่
เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน
3.3.4 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริหารงาน ดาเนินงาน และปฏิบัติงานประจาตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. จัดทาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. กาหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
4. มีอานาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับพนักงานในระดับที่ต่ากว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสามารถแต่งตัง้ ผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนได้
5. กาหนดบาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินโบนัสปกติประจาของ
พนักงานบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
6. มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษทั ฯ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
7. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติการค้า เช่น การซื้อขายสินค้าตามราคาตลาด และ
ให้เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ การจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการ
ลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท
8. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
3.3

การสรรหากรรมการ
3.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
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1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่า ว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
สัง กัด อยู่ เว้ นแต่จ ะได้พ้ นจากการมี ลัก ษณะดั งกล่า วมาแล้ วไม่น้ อยกว่ าสองปีก่ อนวัน ที่ยื่ นค าขออนุญ าตต่ อ
สานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคา
ขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
3.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทาการ
คัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อดารงตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการตรสจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทหรือที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจ ารณาแต่งตั้ง ทั้ งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมี ขอบเขตหน้าที่ค วามรับผิ ดชอบตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้ กรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
3.3.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งใน
ขณะนั้นจะร่ วมกั นพิ จารณาคัดเลือ กบุค คลที่เหมาะสมโดยจะพิจ ารณาคุ ณสมบัติ ของบุค คลดั งกล่าวให้ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดัง กล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพี ยงวาระที่
เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน
3.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด และรายงานฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
3.5

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือ
ในทางมิชอบ ดังนี้
1)

บริษัทกาหนดให้มีการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกาหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนาข้อมูลไป
เปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2)

ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกาหนดห้ามผู้บริหาร
ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญจะเปิดเผยสู่
สาธารณชน

3)

เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ ได้กาหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้จานวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะต้องนับรวมการถือของผู้บริหาร คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่า ที่
แท้จริง ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือโดยบุคคลอื่น
ในลักษณะอาพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

4)

บริษัทฯ ได้กาหนดโทษทางวิ นัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรื อนาไป
เปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทา และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
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3.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในช่วงสามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้ (หน่วย: บาท)

งบการเงินสาหรับปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทน
การตรวจสอบ
บัญชีบริษัทฯ

31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

685,000
685,000
685,000

หมายเหตุ

3.7

1

ค่าตอบแทน
การตรวจสอบ
บัญชีบริษัท
ย่อย
705,000
705,000
755,000

ค่าบริการอื่น1

รวม

31,050
33,102
52,346

1,421,050
1,423,102
1,492,346

ค่าบริการอื่นหลัก ประกอบด้วย ค่าเดินทาง และค่าถ่ายเอกสาร

หลักบรรษัทภิบาลของกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้
ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุม เพื่ อใช้ สิท ธิ อ อกเสีย งในที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นเพื่ อแต่ ง ตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการ แต่ ง ตั้ง ผู้ สอบบั ญชี และเรื่อ งที่ มี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่ม
ทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง
ดังนี้
 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศต่างๆ กาหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา
สถานที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจ้งและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการบริษั ทฯ หนังสื อมอบฉันทะตามที่กระทรวง
พาณิชย์กาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
การประชุ มผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม
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 ก่อนดาเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรร
เวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
 ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละ
รายการ
 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทาบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอน
การลงคะแนน คาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้ง
รายงานสรุปผลการลงมติที่เว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน
เวลา 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14
วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการในดังกล่าว ดังนี้
 บริ ษั ท ฯ จะจั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เป็ น ภาษาอั ง กฤษทั้ ง ฉบั บ และเผยแพร่ พ ร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
ภาษาไทย
 บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้ นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของ
บุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
 บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อนามาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
 บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริ ษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือ
ในทางมิชอบ
 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้นๆ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
เจ้ า หนี้ และชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู่ รวมทั้ ง กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น เช่ น คู่ แ ข่ ง และผู้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระ เป็ น ต้ น โดย
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ผู้ถือหุ้น
1.

บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น

2.

บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการ
เสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วาระการประชุม เป็นต้น

3.

บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระทาอันเป็นการละเมิด หรือลิ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่
สาคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่สาคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า เป็นต้น

พนักงาน
1.

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทางานของพนักงานซึ่งบริษัทฯ จะวัดผล
การดาเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด

2.

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร
รวมทั้งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทางาน

3.

บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

4.

บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริ ษัทฯ จะไม่นาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่ น
เงินเดือ น ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิ ดเผยต่ อบุคคลภายนอก เว้น แต่บริษั ทฯ มีห น้าที่ต้อ งเปิดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย

ลูกค้า
1.

บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักการดาเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
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2.

บริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้ า โดยบริษัท ฯ จะให้บริการและสินค้าที่ มี
คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามข้อกาหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าและเจ้าหนี้
1.

บริษัทฯ คานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดาเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อตกลงที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด

2.

บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า
1.

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

2.

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ทาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระทาอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม
ต่อการแข่งขัน

หน่วยงานราชการ
1.

บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท

2.

บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
รัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
1.

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้มี ส่วนได้เ สียสามารถสอบถามข้อ มูลของบริษัทฯ หรื อร้อ งเรี ยนในเรื่ องต่า งๆ ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังสานักงานเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ
หรือทางอีเมล์ vpo.cs@vcbpalmoil.com ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะ
ดาเนินการสั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ อย่าง
สม่าเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจกิจ ลั กษณะการ
ประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 โครงสร้า งการจัดการของบริษั ทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทา
หน้าที่พิจารณาในเรื่องสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ายจัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้
วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบ และความซื่อ สัตย์สุจ ริต เพื่ อ
ประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ทฯ จะจัด ให้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานด้ วยตนเองประจาทุ กปี เพื่อ ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัท ฯ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัท ฯ ประกอบด้วย การ
กาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กาหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
เป็นประจาทุกปี
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสาคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดาเนินงานรายไตรมาส
และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนาไปพิจารณาและดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่สาคัญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทาวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการ
ประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัท ฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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