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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมสำคัญ
และจำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจที่ทำให้ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็ นส่วนสำคัญในกำรส่งเสริ ม
กิจกำรของบริ ษัทให้ มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมัน่ คงต่อไป ซึง่ จะก่อให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้
ที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทในระยะยำว บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(Good Corporate Government) ของบริ ษัทซึง่ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท โดยสำมำรถแบ่งได้ เป็ น
5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ กำรซื ้อขำยหรื อกำร
โอนหุ้น กำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของบริ ษัท กำรได้ รับข่ำวสำรข้ อมูลของบริ ษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำร แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อกำรแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิ่มทุน
และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
นอกเหนือจำกสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริ มและ
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
1) บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุมที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วน ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยระบุวนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม เพื่อเปิ ด
โอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษำข้ อมูลล่วงหน้ ำ
2) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธำนที่ประชุมจะชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทใี่ ช้ ในกำร
ประชุม รวมถึงวิธีกำรใช้ สทิ ธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทังกำรตั
้
งค
้ ำถำมต่อที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม ทังนี
้ ้ ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร
แสดงควำมคิดเห็น และตังค
้ ำถำมในที่ประชุมอย่ำงอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำในกำร
ประชุมอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ รวมทังกรรมกำรและผู
้
้ บริ หำรที่เกี่ยวข้ องจะเข้ ำร่วมประชุมถือหุ้นเพื่อตอบ
คำถำมในที่ประชุมด้ วย
3) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้ อมูลและข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้ อมูลและ
ข่ำวสำรต่ำงๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพำะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ ำ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถดำวโหลดข้ อมูลวำระกำรประชุมได้ อย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำข้ อมูล
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปเอกสำรจริ งจำกบริ ษัท
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4) จัดให้ มีกำรจดรำยงำนกำรประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และบันทึกประเด็นซักถำมและข้ อคิดเห็นทีส่ ำคัญ ไว้ ใน
รำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะนำส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รำยงำน
กำรประชุมดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริ ษัท
5) หำกผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระ
หรื อบุคคลใดๆ เข้ ำร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทจัดส่งไปพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่
เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นว่ำคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรได้ ดแู ลให้ กำรใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี ้
1) ปฏิบัติและอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดหรื อ
ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่กำหนดโดยไม่เปลีย่ นแปลงข้ อมูลสำคัญ
หรื อเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ ำโดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ควำมเห็นชอบ
3) เพิ่มกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ สำมำรถเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรื อให้ มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คน เข้ ำร่ วมประชุมและลงมติแทนได้
และแจ้ งรำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4) กำหนดให้ ก รรมกำรอิสระเป็ นผู้ดูแลผู้ถื อหุ้นส่วนน้ อ ย โดยผู้ถือ หุ้น ส่วนน้ อ ยสำมำรถแสด งควำมคิ ดเห็ น
เสนอแนะ หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็ นผู้พิจำรณำดำเนินกำรให้
เหมำะสมในแต่ละเรื่ อง หำกเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบข้ อ เท็จจริ ง และดำเนินกำรหำ
วิธีแก้ ไขที่เหมำะสม หำกเป็ นข้ อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะทำกำรพิจำรณำข้ อเสนอแนะและแสดงควำม
คิดเห็น ซึง่ หำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ น
วำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
5) ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท เป็ นกำรล่วงหน้ ำในเวลำอัน
สมควร พร้ อมข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติและกำรให้ ควำมยินยอมของผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
6) บริ ษัทกำหนดให้ มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร
ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวที่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อมูล โดยมีกำหนดเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
หรื อนำข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
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7) ให้ ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจแก่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ทและผู้บ ริ หำร ในหน้ ำ ที่ก ำรรำยงำนกำรถื อ หลัก ทรั พ ย์ ต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้
จะแจ้ งข่ำวสำรและข้ อกำหนดต่ำงๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท
และผู้บริ หำรตำมที่ได้ รับแจ้ งจำกทำงหน่วยงำนดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักถึง ควำมสำคัญแก่กำรกำกับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ พนักงำน ผู้ถือหุ้น
หรื อเจ้ ำหนี ้ต่ำงๆ เป็ นต้ น รวมทังสำธำรณชนและสั
้
งคมโดยรวม บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยให้ มีกำรปฏิ บตั ิต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียแต่ละกลุม่ โดยคำนึงถึงสิทธิ ของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่ำวตำมกฎหมำยหรื อตำมข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท และจะไม่
กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่ำนัน้
1) กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้ นกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใสโดยจัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ มีประสิทธิ ภำพและไม่
ดำเนินกำรใดๆ ที่จะก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเผย
ข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และสม่ำเสมอ
2) กำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำน
บริ ษัทมีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน
ตลอดจนกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้
มุง่ เน้ นในกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยเชื่อว่ำพนักงำนทุก
คนมีสว่ นร่วมในกำรเติบโตของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียม
กัน
3) กำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำ
บริ ษัทเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ ำโดยมุง่ เน้ นที่จะผลิตสินค้ ำและให้ บริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ ได้ มำตรฐำน และ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงครบถ้ วน โดยบริ ษัทจะมีกำรกำหนดรำคำสินค้ ำ และ
บริ กำรที่เหมำะสมแก่ลูกค้ ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรรั กษำควำมลับของลูกค้ ำอย่ำง
สม่ำเสมอด้ วย
4) กำรปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำและเจ้ ำหนี ้
บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้อย่ำงไม่เอำรัดเอำเปรี ยบ และจะไม่ดำเนินกำรที่ทุจริ ตในกำรค้ ำกับ คู่ค้ำ
และเจ้ ำหนี ้ โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำและเจ้ ำหนี ้ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ และ /หรื อข้ อตกลงตำมสัญญำที่ทำ
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ำย
5) กำรปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่ง
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บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดีและกฎหมำยที่ กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทจุ ริ ตเพื่อทำลำย
คูแ่ ข่ง และรักษำบรรทัดฐำนของข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน
6) กำรปฏิบตั ิตอ่ ชุมชนและสังคม
บริ ษัทจะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงควำมสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยปลูกฝั งจิตสำนึกของ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นในบริ ษัทอย่ ำงต่อเนื่องและจริ งจัง รวมทังสนั
้ บสนุนกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และไม่กระทำกำรใดๆ ที่ผิดกฎหมำย
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และได้ มำตรฐำนตำมเกณฑ์ ที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทังรำยงำนทำงกำรเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึ ง ข้ อ มูลที่ สำคัญ ที่ มี ผลกระทบต่อ รำคำหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท และมี
ผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทรำบข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยภำยหลังจำกบริ ษัทได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ ว และได้ เสนอขำยหุ้น
ในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะทำกำรเผยแพร่ ข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ ำนช่องทำงและสื่อกำร
เผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ น
จริ ง และสมเหตุสมผล สำหรับงบกำรเงินของบริ ษัทนัน้ จะถูกจัดขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่ วไป โดยมีกำร
เลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำร
บันทึกข้ อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทรำบจุดอ่อนเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริ ตหรื อกำรดำเนินงำนที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยมีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื
้
่อ
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน และระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทยังไม่มีกำรจัดตังหน่
้ วยงำนเฉพำะ
สำหรับงำนด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้ มอบหมำยให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรทำหน้ ำที่ในกำรติดต่อและให้ ข้อมูลต่ำงๆ
ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงต่อควำมเป็ นจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเครำะห์ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรของบริ ษั ท มำจำกกำรแต่ง ตัง้ จำกที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กรรมกำรที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท กรรมกำรบริ ษัทจะมีบทบำทสำคัญใน
กำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำมผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดให้ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ
จำนวนอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำนซึ่งมีหน้ ำที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือ
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หุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั ิหน้ ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริ หำรกิจกำรต่ำงๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ ดำเนินไปอย่ำงถูกต้ อง
เป็ นธรรม และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมกำรทังสิ
้ ้นจำนวน 9 ท่ำน แบ่งเป็ น กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 5 ท่ำน และกรรมกำรที่
ไม่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 4 ท่ำน ซึ่งรวมกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งโครงสร้ ำงกรรมกำรดังกล่ำวจะช่วยทำให้
เกิ ด กำรถ่ ว งดุ ล ในกำรออกเสี ย งเพื่ อ พิ จ ำรณำในเรื่ อ งต่ ำ งๆ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ยั ง ได้ แต่ ง ตั ง้
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ดังนี ้
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทมีกรรมกำรตรวจสอบทังสิ
้ ้นจำนวน 3 ท่ำน ทำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เฉพำะเรื่ อง
และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิและหน้ ำที่
ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในขอบเขต อำนำจ และหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้ กรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้ อย 1 ท่ำนจะต้ องมีควำมรู้ และประสบกำรณ์ ด้ำนบัญชีเพี ยงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัทเพื่อให้ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริ ษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ขึ ้นมำปฏิบตั ิงำน
ตำมที่ได้ รับมอบหมำยเพื่อแบ่งเบำภำระกำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท
5.2

วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำร

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรบริ ษัทออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม หรื อ
จำนวนใกล้ ที่สดุ กับจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ โดยกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับกำร
พิจำรณำเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งได้
สำหรับกรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ทังนี
้ ้
กรรมกำรตรวจสอบอำจได้ รับกำรแต่งตังต่
้ อไปตำมวำระที่คณะกรรมกำรบริ ษัทอนุมตั ิ แต่ไม่ใช่กำรต่อวำระโดยอัตโนมัติ
5.3

บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรบริ ษัทปฏิบตั ิตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้ องเข้ ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ ำที่
และควำมรั บผิดชอบของตน และต้ องปฏิบัติห น้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษั ท
ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ด้ ว ยควำมซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องบริ ษั ท และผู้ถื อ หุ้น เป็ นส ำคัญ ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้กำหนดนโยบำย เป็ นหมำยกำรดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริ ษัท และ
กำกับดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำร และงบประมำณที่กำหนดไว้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
บริ ษัทมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันของบริ ษัท และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ว่ำผู้บริ หำรและผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่สำมำรถเข้ ำมำมีสว่ นในกำรอนุมตั ิ
รำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
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ตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำร
ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้ ม ำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สิน
ที่สำคัญของบริ ษัท รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะจัดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญชี หรื อผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้ วแต่กรณี
พิจำรณำตรวจสอบและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร และ
จะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบหรื อสอบทำนโดย
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท แบบแสดงรำยงำนข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทังระดั
้ บบริ หำรและระดับปฏิบตั ิกำร จึงได้ มีกำรกำหนด
ขอบเขตหน้ ำที่และอำนำจดำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์ อักษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ ทรัพย์ สินให้ เกิ ด
ประโยชน์ ม ำกที่ สุด และมี ก ำรแบ่ง แยกหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรอนุมัติ กำรบัน ทึก รำยกำรบั ญ ชี แ ละข้ อ มูล
สำรสนเทศ และกำรจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจำกกัน เพื่อให้ เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี ้ยังมีกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบกำรเงิน โดยบริ ษัทจัดให้ มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริ หำรสำย
งำนที่รับผิดชอบ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีกำรว่ำจ้ ำงที่ปรึกษำเพื่อทำกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท โดยภำยหลัง
จำกกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะมีกำรว่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจำก
ภำยนอกเข้ ำ มำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม ภำยในของบริ ษั ท และให้ ร ำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
5.4

กำรประชุมคณะกรรมกำร

บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น โดยจะมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวำระกำรประชุมอย่ำงครบถ้ วน พร้ อมข้ อมูลประกอบ
ที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่ วม
ประชุม รวมทังได้
้ มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
5.5

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร

บริ ษัทมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรในระดับที่เหมำะสมและเป็ นอัตรำเพียงพอสำหรับกำร
รักษำกรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีคุณภำพไว้ โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกิ นควร ปั จจัยที่จะนำมำพิจำรณำ
ประกอบด้ วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริ ษัทจะต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สำหรับค่ำตอบแทนของผู้บริ หำร จะเป็ นไปตำม
หลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ โดยจะพิจำรณำจำกภำระหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏิบตั ิงำน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
5.6

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร
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คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ มีกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้แก่ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ซึง่ รวมถึงกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร และเลขำนุกำร
บริ ษัท เพื่อให้ มกี ำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำร
บริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งและคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำร

ฝ่ ำยตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน

ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร

คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีอ ำนำจ หน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมำย โดยสรุปอำนำจหน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยต่ำงๆ วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้ วยควำมสุจริ ต ระมัดระวัง และรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. จัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชีของบริ ษัท
3. จัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
4. จัดให้ มีกำรจัดทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษัท ซึง่
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
5. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริ ษัท ควบคุมดูแลกำรบริ หำร
และกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริ หำร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมำย ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ ไว้
6. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทังพิ
้ จำรณำ
ทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
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7. พิจำรณำและอนุมตั ิกิจกำรอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริ ษัท หรื อที่เห็นสมควรจะดำเนินกำรนันๆ
้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
8. พิจำรณำกลัน่ กรองรำยงำนที่ต้องนำเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
วำระหลักในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ดังนี ้
- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนินกำรของ
บริ ษัท
- พิจำรณำและอนุมตั ิงบกำรเงิน
- พิจำรณำจัดสรรเงินกำไรบริ ษัท
- เสนอรำยชื่อกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ต้องออกตำมวำระเสนอรำยชื่อผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมตั ิ
จำกผู้ถือหุ้น
- เรื่ องอื่นๆ
9. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
รวมทังตรวจสอบบั
้
ญชี และที่ปรึกษำฝ่ ำยต่ำงๆ ของบริ ษัท และมีหน้ ำที่กำหนดแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ ไข
10. พิจำรณำโครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำร เช่น กรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะผู้บริ หำร และคณะกรรมกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแต่งตัง้
เลขำนุกำรบริ ษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
11. พิจำรณำแต่งตังประธำนเจ้
้
ำหน้ ำที่บริ หำร
12. คณะกรรมกำรต้ องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท
หรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
หรื อเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่ได้ แจ้ งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
13. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรจัด
ให้ มีรำยงำนข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัท เพื่อรำยงำนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
หรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่ำงถูกต้ อง ทันกำรณ์และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
14. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรคนหนึง่ หรื อหลำยคน หรื อกรรมกำรย่อย หรื อบุคคลอื่นใด
ปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรื อ
มอบอำนำจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่ำวมีอำนำจหน้ ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไข
บุคคลที่ได้ รับมอบอำนำจหรื ออำนำจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
15. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆรวมทัง้
กำกับดูแลให้ บริ ษัทมีกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผู้บริ หำรระดับสูง
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16. ในกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมที่ได้ รับมอบอำนำจดังกล่ำวข้ ำงต้ น หำกมีกฎหมำย
หรื อกฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ กำหนดขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษัทไว้ เป็ น
กำรเฉพำะ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทนันด
้ ำเนินกำรให้ อยูภ่ ำยใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและ
กฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่ำว โดยในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบริ ษัทมีหรื อ
อำจมีผลประโยชน์ หรื ออำจมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อเป็ นกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ ง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง กรรมกำรบริ ษัทท่ำนนัน้ จะไม่มีอำนำจอนุมตั ิกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
17. กำรมอบอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัทสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง) อำจมีสว่ นได้ เสีย
หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำร
ที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้ ซึง่ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ
ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
18. เว้ นแต่อำนำจในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ จะกระทำได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กรรมกำรมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ให้ กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนัน้
-

เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-

กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

19. เรื่ องต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำก
ของกรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุม และจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
-

-

กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
กำรซื ้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมำเป็ นของบริ ษัท
กำรทำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
กำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษัท
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-

กำรอื่นใดที่กำหนดไว้ ภำยใต้ บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้ อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ต้องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ ำงต้ น

ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมกำรมีส่วนได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนัน้
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลให้ บริ ษั ทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภำยนอกและผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกำหนด
2. สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal
audit) รวมทัง้ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ย ง ที่ เ หมำะสมและมี ป ระสิท ธิ ผล และพิ จ ำรณำควำมเป็ นอิ สระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจำรณำคัด เลือก เสนอแต่ง ตัง้ บุคคลซึ่ง มีค วำมเป็ นอิ สระเพื่ อทำหน้ ำที่เ ป็ นผู้สอบบัญชี ข องบริ ษั ท และ
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้
้ ำประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วม
ประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
-

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
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-

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท

-

ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

-

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

-

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

-

จ ำนวนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำ ร่ ว มประชุม ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน

-

ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ตำมกฎ
บัตร (charter)

-

รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

7. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ
หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรั พย์ ข้ อกำหนดตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษั ท หรื อ ผู้ บริ ห ำรไม่ ด ำเนิ น กำรให้ มี ก ำรป รั บ ปรุ ง แก้ ไขภำยในเวลำตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำร
กระทำดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเรี ยก สัง่ กำรให้ ฝ่ำย
จัดกำร หัวหน้ ำหน่วยงำน หรื อพนักงำนของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มำให้ ควำมเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำ
เกี่ยวข้ องและจำเป็ น นอกจำกนัน้ ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ภำยใต้ ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของข้ อบังคับฉบับนี ้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจขอปรึ กษำจำกที่ปรึ กษำอิสระภำยนอกหรื อผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นว่ำมีควำมจำเป็ น และ
เหมำะสม โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้

1.
2.

11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงที่
สำมำรถยอมรับได้
กำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยบริ หำรควำม
เสีย่ ง และติดตำมกำรนำไปปฏิบตั ิ รวมทังกำรสอบทำนประสิ
้
ทธิผลของกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
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3.

4.
5.
6.

สอบทำนรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และดำเนินกำรเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ได้ ถกู นำไปปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง
ประสำนงำนร่ วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำ เสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้ อมูล
เกี่ยวกับควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในที่มีผลกระทบหรื ออำจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
ดำเนินกำรตัดสินใจและให้ คำแนะนำเกี่ยวกับปั ญหำสำคัญที่เกิดขึ ้นในกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
นำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
รับทรำบ และ/หรื อ พิจำรณำทุกไตรมำส

11.2.4 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมี
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
4.1. กำรสรรหำ
กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำม
เหมำะสมของจำนวน โครงสร้ ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำหนด คุณสมบัติของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
- พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริ ษัท ทีค่ รบ วำระ และ/
หรื อ มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ม่
- ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
4.2. กำรกำหนดค่ำตอบแทน
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
- กำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำร บริ ษัท เป็ น
รำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรี ยบเทียบกับ
บริ ษัทในธุรกิจที่คล้ ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกรรมกำรเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และมีหน้ ำที่ให้ คำชี ้แจง ตอบคำถำมกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัท
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรตำมข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ
- ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยโดยฝ่ ำยบริหำร
และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้ องรำยงำนหรื อนำเสนอข้ อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องต่อ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
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ค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ให้ บรรลุตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับ
มอบหมำย
11.2.5 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ ห ำรมีอ ำนำจ หน้ ำที่ และควำมรั บ ผิด ชอบในกำรบริ ห ำรงำนในเรื่ องเกี่ ย วกับกำร
ดำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริ หำรของบริ ษัท กำหนดนโยบำย แผนธุรกิ จ งบประมำณ โครงสร้ ำงกำร
บริ หำรงำน และอำนำจกำรบริ หำรต่ำง ๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ ในกำรดำเนินธุรกิ จให้ สอดคล้ องกับสภำพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทพิจำรณำและอนุมตั ิ และ/หรื อให้ ควำมเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด โดยสรุ ป
อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดงั นี ้
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

ทำหน้ ำที่ควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
กำหนดกลยุท ธ์ แ ละแผนกำรด ำเนิ นธุ รกิ จ งบประมำณ รวมถึ งโครงสร้ ำงในกำรบริ หำรงำนเพื่อ ให้
สำมำรถด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและเป้ ำหมำยของคณะกรรมกำรบริ ษั ท รวมทัง้ น ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
กำหนดอำนำจอนุมตั ิของแต่ละบุคคลให้ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม จัดให้ มีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ที่อำจจะเอื ้อ
ต่อกำรทุจริ ตในหน้ ำที่ออกจำกกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ รวมทังควบคุ
้
มให้ มี
กำรถือปฏิบตั ิตำมหลักกำรและข้ อกำหนดที่มีกำรอนุมตั ิแล้ ว
พิจำรณำโครงสร้ ำงองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรโครงสร้ ำงเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้ ำที่ในกำรทำงำน บรรจุ แต่งตัง้
โยกย้ ำย ตัดหรื อลดค่ำจ้ ำง ถอดถอน เลิกจ้ ำง กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ รำงวัล พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของพนักงำน
พิจำรณำอนุมัติกำรดำเนินงำนในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงินสำหรั บ
สนับสนุนกำรทำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิ ดบัญชีธนำคำร กำรปิ ดบัญชีธนำคำร กำรกู้ยืมเงิน กำรให้
กู้ยืมเงิน กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค ้ำประกัน และอื่นๆรวมถึงกำรซื ้อขำย และจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆเพื่อกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอำนำจอนุมตั ิที่คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ไว้
พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุน และกำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมที่กำหนดไว้ ในคูม่ ืออำนำจอนุมตั ิ
พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ำยงำนของบริ ษัท และพิจำรณำอนุมตั ิ คำขอจำกฝ่ ำยงำน
ต่ำงๆของบริ ษัทที่เกิ นอำนำจสัง่ กำรของฝ่ ำยงำนนัน้ ทัง้ นี ้เป็ นไปตำมอำนำจอนุมัติ ที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทให้ ไว้
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังที
้ ่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำด้ ำนต่ำงๆที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
พิจำรณำเรื่ องกำรระดมทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
มีอำนำจอนุมตั ิทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ ต้ นทุนบริ กำรและ/หรื อสินค้ ำอันเป็ นปกติธุระของบริ ษัท ตำม
งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินอื่น ตำม
งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่
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12.

เกิ น 10.00 ล้ ำ นบำท หำกเกิ น จ ำนวนที่ ส ำมำรถอนุมัติ ไ ด้ ให้ น ำเสนอเพื่ อ ขออนุ มัติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทและมีอำนำจอนุมตั ิทำธุรกรรมต่ำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไม่เกิน ร้ อยละ 10
ของงบประมำณที่ได้ อนุมตั ิไว้ ในแต่ละปี
ดำเนินกำรอื่นๆตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนัน้ กำรมอบอำนำจ
ดังกล่ำว ผู้ได้ รับมอบอำนำจนันต้
้ องไม่มีอำนำจอนุมตั ิรำยกำรที่บคุ คลดังกล่ำวหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
(“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง”ให้ มีควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ) มีส่วนได้ เสียหรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง
กำหนด เว้ นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรมกำรค้ ำปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่เป็ นไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิไว้
11.2.6 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่ำง ๆ รวมถึง กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. ดูแล บริ หำร ดำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจำตำมปกติธุรกิ จเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำม
นโยบำย วิสยั ทัศน์ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท
3. บริ หำรจัดกำรกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมภำรกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริ ษัท และกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. กำกับดูแลกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริ หำรบุคคล และด้ ำนกำรปฏิบตั ิงำนอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. มีอำนำจจ้ ำง แต่งตัง้ โยกย้ ำย ปลดออก เลิกจ้ ำง กำหนดอัตรำค่ำจ้ ำงและค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำน
บริ ษัท โดยสำมำรถแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอำนำจช่วงให้ ดำเนินกำรแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรำงวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจำกโบนัสปกติประจำของ
พนักงำนบริ ษัทระดับรองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรลงไป
7. เจรำจำ และเข้ ำทำสัญญำ และ/หรื อ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยวงเงิน
สำหรับแต่ละรำยกำรให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในอำนำจดำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัทแล้ ว
8. ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำง ๆ ภำยในบริ ษัท เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท รวมถึงรักษำระเบียบวินยั ภำยในองค์กร
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9. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังมี
้ อำนำจดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นใน
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว
10. มีอำนำจอนุมัติ ทำธุรกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับ ต้ นทุนบริ กำรและ/หรื อสินค้ ำอันเป็ นปกติธุระของบริ ษัท ตำม
งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้ ำนบำท และอนุมัติกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน ตำม
งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 1.00 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน
1.00 ล้ ำนบำท หำกเกินจำนวนที่สำมำรถอนุมตั ิได้ ให้ นำเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ห ำรหรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท แล้ ว แต่ ก รณี แ ละมี อ ำนำจอนุมัติ ท ำธุ ร กรรมต่ ำ ง ๆ นอก
งบประมำณในวงเงินไม่ร้อยละ 10.00 ของงบประมำณที่ได้ อนุมตั ิไว้ ในแต่ละปี
11. ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ /หรื อ มอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอำนำจช่วง และ /หรื อ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำม
หนังสือมอบอำนำจที่ให้ ไว้ และ /หรื อ ให้ เป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรของ
บริ ษัทได้ กำหนดไว้ ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
นัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อ
ผู้รับมอบอำนำจจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
(ตำมที่ นิ ย ำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิไว้
11.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1 การสรรหาแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะร่ วมกันพิจำรณำเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่
จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำร
ตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศ
ตลำดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้ อบังคั บ และ/หรื อระเบี ยบที่เกี่ ย วข้ อง นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์กำรทำงำน และ
ควำมเหมำะสมด้ ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนันจะน
้
ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ น
กรรมกำรของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบำยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระอย่ำงน้ อยหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทังหมดของ
้
บริ ษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี

อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี
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ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ

มำรดำ คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้
มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี

อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ ทำง
ธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ วย
กำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้ กำรคำนวณภำระหนี ้
ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้ ว ยหลัก เกณฑ์ ใ นกำรทำรำยกำรที่เ กี่ ย วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจ ำรณำภำระหนี ้
ดังกล่ำว ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรื อผู้มี

อำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ใ ห้ บริ ก ำรทำงวิ ช ำชี พใด ๆ ซึ่ง รวมถึ ง กำรให้ บริ ก ำรเป็ นที่ปรึ ก ษำกฎหมำยหรื อ ที่

ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อย
กว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
7.

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรทีม่ ีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท

11.3.2 การสรรหาและแต่ งตัง้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ในกำรสรรหำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรจะทำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำและอนุมตั ิตอ่ ไป
11.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
1.ให้ ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริ หำร เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ ำวะ ต่ อ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังกำรรำยงำนกำรได้
้
มำหรื อจำหน่ำย
หลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
2.ให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำและเปิ ดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ
ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ) และจัด ส่ง ส ำเนำรำยงำนนี ใ้ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่ง รำยงำนต่อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3.กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในที่เป็ น
สำระส ำคัญ ซึ่ง มี ผลต่ อ กำรเปลี่ย นแปลงรำคำหลัก ทรั พ ย์ ต้ อ งใช้ ค วำมระมัด ระวัง ในกำรซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสำธำรณชน
และในช่วงระยะเวลำ 24 ชัว่ โมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภำยในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้
้ ผ้ อู ื่นทรำบจนกว่ำจะได้ มีกำรแจ้ งข้ อมูลนัน้
ให้ แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระทำกำรฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่ำวข้ ำงต้ น
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บริ ษัทถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั ตำมข้ อบังคับกำรทำงำนของบริ ษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่
กรณี ได้ แก่ กำรตักเตือนด้ วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ ำงพ้ น
สภำพกำรเป็ นพนักงำนด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
4.ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัท ที่มีหรื ออำจ
มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่ง
ตนได้ ลว่ งรู้มำในตำแหน่งหรื อฐำนะเช่นนัน้ มำใช้ เพื่อกำรซื ้อหรื อขำยหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขำย หรื อ
ชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อหรื อขำย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขำยซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ำมี) ของบริ ษัท
ไม่ว่ำทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษัท ไม่ว่ำทังทำงตรงหรื
้
อ
ทำงอ้ อม และไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนำข้ อเท็จจริ ง
เช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทำดังกล่ำว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
11.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษัท จ่ำยค่ำตอบแทนจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่
บริ ษัท เอส พี ออดิท จำกัด รวมทังสิ
้ ้น 1,200,000 บำท ประกอบด้ วย ค่ำสอบบัญชีรำยไตรมำสและค่ำสอบ
บัญชีรำยปี โดยไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำยำนพำหนะ เป็ นต้ น
11.6 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ส่วนที2่ .3-11 หน้ ำที่ 18

