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3.

การกากับดูแลกิ จการ

3.1

นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิทส่ี อดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วัน ที่ 30 เมษายน 2557 โครงสร้ า งการจัด การของบริษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
3.3.1 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
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10.

พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ อย่างเป็ นธรรม
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาทีท่ ากับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ สาหรับ
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.

พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เป็ นต้น และกาหนดอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้

14.

พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ

15.

พิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และจาเป็ น

16.

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะประเมินผลการปฏิบตั 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
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
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 ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้

ส่วนที่ 2.3.3 หน้า 2

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

3.3.2 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาปี ) ทีถ่ ูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของ
บริษทั อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. พิจารณาให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการประเมินความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบ ขอบเขต สาระสาคัญแนวทาง
แผนงาน ปญั หาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบและประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสาคัญ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทารายการดังกล่าว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ติดตามและประเมินผลการทางานของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล
9. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาดังต่อไปนี้ ซึง่ มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝา่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
10. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในการปฏิบตั งิ านขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องและ
จาเป็ น
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ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง นิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัตขิ องกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหาร และดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ การบริหาร และ
ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดาเนินงาน ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนด
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุร กิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษทั ฯให้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารองค์กร
5. มีอานาจแต่งตัง้ หรือว่าจ้างทีป่ รึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาอนุ มตั จิ ดั ซื้อทัวไป
่ ยกเว้น วัตถุดบิ การลงทุน และการซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในวงเงินมากกว่า 5
ล้านบาท และพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน (หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั งิ บประมาณการลงทุน) ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อครัง้
7. ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ น
การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจ
ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกได้ กรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมี
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จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงวาระที่
เหลือของกรรมการบริหารซึง่ ตนทดแทน
3.3.4 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. ดูแล บริหารงาน ดาเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจาตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และให้
เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. จัดทาวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิ และมีหน้าทีร่ ายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
3. กาหนดและปรับเปลีย่ นโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
4. มีอานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับพนักงานในระดับทีต่ ่ากว่า
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยสามารถแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจให้ดาเนินการแทนได้
5. กาหนดบาเหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินโบนัสปกติประจาของ
พนักงานบริษทั ฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
6. มีอานาจในการออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสังเกี
่ ย่ วกับการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ
7. พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงื่อนไขปกติการค้า เช่น การซือ้ ขายสินค้าตามราคาตลาด และ
ให้เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทัวไป
่ ทัง้ นี้ ภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
8. พิจารณาอนุมตั จิ ดั ซือ้ ทัวไป
่ ยกเว้น วัตถุดบิ การลงทุน และการซือ้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน
บาท และพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน (หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั งิ บประมาณการลงทุน) ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครัง้
8. ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถอนุ มตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
3.3

การสรรหากรรมการ
3.3.1 การสรรหากรรมการอิ สระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้
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1.

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

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื
คาขออนุ ญาตต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ 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 ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน
ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตน
สุทธิของบริษทั ฯหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ี
เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
สัง กัด อยู่ เว้นแต่ จ ะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่า วมาแล้วไม่น้ อยกว่ าสองปี ก่ อนวัน ที่ย่ืนค าขออนุ ญ าตต่ อ
สานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คา
ขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสี ยงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
3.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทั จะทาการ
คัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อดารงตาแหน่ งทาหน้าทีก่ รรมการตรสจสอบ และเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณาแต่ งตัง้ ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้ าที่ค วามรับผิดชอบ ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็ นกรณีทอ่ี อกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกได้ กรณีท่ตี าแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่นื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ งตัง้ บุคคลที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
โดยบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลือของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
3.3.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่ งใน
ขณะนัน้ จะร่ วมกันพิจารณาคัดเลือ กบุค คลที่เหมาะสมโดยจะพิจ ารณาคุ ณสมบัติของบุค คลดังกล่าวให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทัง้ ในด้านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ การอุทศิ เวลา รวมทัง้ บุคคลที่จ ะได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิ่มเติม ) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
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
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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
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)

บริษัทกาหนดให้มีการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกาหนดให้หน่ วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนาข้อมูลไป
เปิ ดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง

2)

ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนทีจ่ ะเปิ ดเผยสู่สาธารณชน โดยการกาหนดห้ามผูบ้ ริหาร
ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญจะเปิ ดเผยสู่
สาธารณชน

3)

เมื่อหลักทรัพย์ของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 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)

บริษัท ฯ ได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์ จากการน าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนาไป
เปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก ทัง้ นี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทา และความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
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3.6

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในช่วงสามปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูต้ รวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้ (หน่วย: บาท)

งบการเงิ นสาหรับปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่

ผูต้ รวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทน
การตรวจสอบ
บัญชีบริษทั ฯ

31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556

บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

685,000
685,000
685,000

หมายเหตุ

3.7

1

ค่าตอบแทน
การตรวจสอบ
บัญชีบริษทั
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

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 แ ต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่อ งที่มี
ผลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่
ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง
ดังนี้
 บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื 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 พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวง
พาณิชย์กาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ แทนได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลสาคัญเกีย่ วกับ
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 ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 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 สือ 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 จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่ อความโปร่งใสและ
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
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
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ผูถ้ อื หุน้
1.

บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผู้ถอื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้
การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี 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

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 โดยบริษัท ฯ จะปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และข้อตกลงทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ส่วนที่ 2.3.3 หน้า 11

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

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 มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ 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 vpo.cs@vcbpalmoil.com ทัง้ นี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะ
ดาเนินการสังตรวจสอบข้
่
อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
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 จะปรับปรุงข้อมู ลบนเว็ปไซต์ของบริษทั 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 ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการจัดตัง้ หน่ วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้ นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทัวไป
่
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 โครงสร้า งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท่หี ลากหลาย ทา
หน้าที่พจิ ารณาในเรื่องสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ กรรมการทุกคนมีอสิ ระในการแสดงความ
คิดเห็นในทีป่ ระชุม และมีอสิ ระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไป
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 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
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
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัด ให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองประจาทุ กปี เพื่อ ประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมา และพิจารณาหาแนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีทก่ี รรมการของบริษัทฯ ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ เช่น การเป็ นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็ นต้น จะได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัท ฯ ประกอบด้วย การ
กาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กาหนดให้มคี วามเชื่อมโยงกับผลงานของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน
เป็ นประจาทุกปี
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การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้เน้นความสาคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดาเนินงานรายไตรมาส
และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนาไปพิจารณาและดาเนินการให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริษทั ฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสีย่ งในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีส่ าคัญ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ จะมีเลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั ทาวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการ
ประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็ นรายคณะอนุ กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนัน้ บริษัท ฯ ได้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
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