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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นวามีความสําคัญ
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจที่ทําใหบริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนสวนสําคัญในการสงเสริม
กิจการของบริษัทใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมั่นคงตอไป ซึ่งจะกอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุน ผูลงทุนและผู
ที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถแบงไดเปน
5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือการ
โอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใช
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอ
บริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน
1) บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวของอยางครบถวน ใหแก
ผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลลวงหนา
2) ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประธานที่ประชุมจะชี้แ จงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใ ชในการ
ประชุม รวมถึงวิธีการใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคําถามตอที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามในที่ประชุมอยางอิสระเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอยางเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อ
ตอบคําถามในที่ประชุมดวย
3) เพิ่มชองทางในการรับทราบขอมูลและขาวสารของผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัท โดยแสดงขอมูลและ
ขาวสารตางๆ ในเว็บไซตของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวันประชุมลวงหนา
เพื่ อ ให ผูถือ หุนสามารถดาวโหลดขอ มูล วาระการประชุม ไดอ ยา งสะดวก และมีเวลาในการศึก ษาขอ มู ล
ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัท
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4) จัดใหมีการจดรายงานการประชุมใหครบถวน ถูกตอง และบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน
รายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทจะนําสงรายงานการประชุมผูถือหุน
ไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแตวันที่มีการประชุมผูถือหุน และเผยแพรรายงาน
การประชุมดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท
5) หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข ารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉั นทะแบบหนึ่งแบบใดที่บ ริษัทจัดสงไปพรอ ม
หนังสือเชิญประชุม
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไม
เปนผูบริหาร ผูถือหุนคนไทย ผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญ และผูถือหุนสวนนอย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูถือ
หุนวาคณะกรรมการและฝายจัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม โดยมีหลักการดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติและอํานวยความสะดวกตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
2) ในการประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กําหนดโดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงลวงหนาโดยใหที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ
3) เพิ่มการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง โดยผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมประชุมและลงมติแทนได
และแจงรายชื่อกรรมการอิสระดังกลาวไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
4) กํา หนดให ก รรมการอิส ระเปน ผูดู แ ลผูถื อ หุ น สว นน อ ย โดยผู ถือ หุน ส ว นน อ ยสามารถแสดงความคิด เห็ น
เสนอแนะ หรือแจงขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระได โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการให
เหมาะสมในแตละเรื่อ ง หากเปน ขอรอ งเรียน กรรมการอิ สระจะตรวจสอบขอเท็จจริงและดํ าเนิน การหา
วิธีแกไขที่เหมาะสม หากเปนขอเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทําการพิจารณาขอเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาวาเปนเรื่องที่สําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณากําหนดเปน
วาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนตอไป
5) ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เปนการลวงหนาในเวลาอัน
สมควร พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
6) บริษัทกําหนดใหมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ตลอดจนคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของ
กับขอมูล โดยมีกําหนดเปนลายลักษณอักษร และกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัท
หรือนําขอมูลของบริษัทเพื่อไปใชเพื่อประโยชนสวนตน พรอมทั้งแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ
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7) ให ค วามรูค วามเขา ใจแก ค ณะกรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห าร ในหน า ที่ ก ารรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย ต อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมทั้ง
จะแจงขาวสารและขอกําหนดตางๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ใหแกคณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารตามที่ไดรับแจงจากทางหนวยงานดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญแกการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชน ลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน
หรือเจาหนี้ตางๆ เปนตน รวมทั้งสาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียแตละกลุมโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท และจะไม
กระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
1) การปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการเจริญเติบโตของบริษัทอยางตอเนื่องในระยะยาวเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี
ใหแกผูถือหุน และดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสโดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม
ดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน รวมทั้งเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และสม่ําเสมอ
2) การปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทมีการพิจารณาคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงานแตละคน
ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน นอกจากนี้ บริษัทยังได
มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพและความรู ความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง ดวยเชื่อวาพนักงานทุก
คนมีสวนรวมในการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดถือปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียม
กัน
3) การปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยมุงเนนที่จะผลิตสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และ
สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน โดยบริษัทจะมีการกําหนดราคาสินคา และ
บริการที่เหมาะสมแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัท ยัง มีการรักษาความลับของลูกคาอยา ง
สม่ําเสมอดวย
4) การปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้
บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางไมเอารัดเอาเปรียบ และจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา
และเจาหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้ตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงตามสัญญาที่ทํา
รวมกันอยางเครงครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย
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5) การปฏิบัติตอคูแขง
บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อทําลาย
คูแขง และรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน
6) การปฏิบัติตอชุมชนและสังคม
บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยปลูกฝงจิตสํานึกของ
ความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม และไมกระทําการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และไดมาตรฐานตามเกณฑที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย รวมถึ ง ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท และมี
ผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดได
รับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยภายหลังจากบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว และไดเสนอขายหุน
ในครั้งนี้ บริษัทจะทําการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานงบการเงินที่มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เปน
จริง และสมเหตุสมผล สําหรับงบการเงินของบริษัทนั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการ
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ
ปองกันการทุจริตหรือการดําเนินงานที่ผิดปกติอยางมีสาระสํา คัญ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
ผลตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ
สําหรับงานดานนักลงทุนสัมพันธ แตไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารทําหนาที่ในการติดตอและใหขอมูลตางๆ
ที่ถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริงแกผูถือหุน นักวิเคราะห และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริ ษั ท มาจากการแต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย กรรมการที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนกับบริษัท กรรมการบริษัทจะมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
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นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวนอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 ทานซึ่งมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือ
หุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง
เปนธรรม และเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน แบงเปน กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน และกรรมการที่
ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งโครงสรางกรรมการดังกลาวจะชวยทําให
เกิ ด การถ ว งดุ ล ในการออกเสี ย งเพื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งต า งๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ได แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน ทําการปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง
และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและหนาที่
ตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขต อํานาจ และหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 ทานจะตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบ
ทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
5.2

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม หรือ
จํานวนใกลที่สุดกับจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงได
สําหรับกรรมการตรวจสอบนั้น กรรมการตรวจสอบแตละทานจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอาจไดรับการแตงตั้งตอไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แตไมใชการตอวาระโดยอัตโนมัติ
5.3

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่
และความรับ ผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบัง คับของบริษัท
ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข องบริ ษั ท และผู ถื อ หุ น เป น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย เปนหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และ
กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย แผนการ และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวาง
กันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง วาผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติ
รายการดังกลาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ที่สําคัญของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ แลวแตกรณี
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ
จะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมีการกําหนด
ขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิด
ประโยชน ม ากที่ สุ ด และมี ก ารแบ ง แยกหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ มั ติ การบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี แ ละข อ มู ล
สารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสาย
งานที่รับผิดชอบ
ปจจุบัน บริษัทไดมีการวาจางที่ปรึกษาเพื่อทําการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยภายหลัง
จากการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทเรียบรอยแลว บริษัทจะมีการวาจางผูตรวจสอบภายในอิสระจาก
ภายนอกเข า มาทํ า การตรวจสอบระบบการควบคุ มภายในของบริ ษั ท และให ร ายงานโดยตรงต อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.4

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปน โดยจะมีการสงหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมอยางครบถวน พรอมขอมูลประกอบ
ที่เกี่ยวของลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
5.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

บริษัทมีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราเพียงพอสําหรับการ
รักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา
ประกอบดวย ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท สําหรับคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตาม
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หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว โดยจะพิจารณาจากภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของบริษัท
5.6

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริ ษัท มี น โยบายสง เสริ ม และอํา นวยความสะดวกให มีการฝ ก อบรมและให ค วามรูแ ก ผู ที่
เกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการ
บริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
11.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

11.2.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีการกํ าหนดให
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจ หนา ที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการจัด การบริษัท ใหเ ปน ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
4. จัดใหมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหาร
และการจั ด การของฝ า ยบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ให เ ป น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทไดใหไว
6. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง รวมทั้งพิจารณา
ทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
7. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
8. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ตองนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมผูถือหุน โดยมี
วาระหลักในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ดังนี้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของ
บริษัท
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินกําไรบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการใหมแทนกรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระเสนอรายชื่อผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในสวนที่ตองขออนุมัติ
จากผูถือหุน
- เรื่องอื่นๆ
9. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งตรวจสอบบั ญชี และที่ ปรึ กษาฝ ายต างๆ ของบริษั ท และมี หน าที่ กํ าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไข
10. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
11. คณะกรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน
การแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตไดแจงให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
12. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการจัด
ใหมีรายงานขอมูลทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
หรือผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันการณและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
13. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการยอย หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
มอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ คคลดั งกล า วมี อํ า นาจหน า ที่ ตามที่ คณะกรรมการเห็ น สมควรและภายใน

2- 61

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

14.
15.

16.

17.

ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆรวมทั้ง
กํากับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง
ในการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวขางตน หากมีกฎหมาย
หรือกฎระเบียบ หรือขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไวเปน
การเฉพาะ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท นั้ น ดํ า เนิ น การให อ ยู ภ ายใต ห ลั ก เกณฑ ข องกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทดังกลาว โดยในกรณีที่การดําเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรือ
อาจมีผลประโยชน หรืออาจมีสวนไดสวนเสีย หรือเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ กรรมการบริษัททานนั้น จะไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว
การมอบอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริ ษั ทสามารถอนุ มั ติ รายการที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขั ดแย ง (ตามที่ นิ ยามไว ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ) อาจมีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการ
ที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไว ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
เวนแตอาํ นาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย
ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น
-

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน

-

การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

18. เรื่องตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของกรรมการที่เขารวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
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-

-

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพ ยสิน ตามกฎเกณฑข องตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท
11.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 18

กรกฎาคม 2556 ได กํ า หนดให

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) รวมทั้ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของ
หนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ ง โยกยา ย เลิ กจ างหัวหน า
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจ ารณาคัดเลื อ ก เสนอแต ง ตั้ง บุ คคลซึ่ง มีค วามเปน อิ สระเพื่ อ ทํา หนา ที่เป น ผู สอบบัญ ชีข องบริ ษั ท และ
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
-

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

-

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

-

จํ า นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข า ร ว มประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน

-

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (charter)

-

รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท เชน รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ
หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู บ ริ ห ารไม ดํ า เนิ น การให มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการ
กระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั่งการ
ใหฝายจัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของ มาใหความเห็น รวมประชุมหรือสง
เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปน นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
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ขอบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปน และเหมาะสม โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายทั้งหมด
11.2.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. นําเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ย งและระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได
2. กําหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความ
เสี่ยง และติดตามการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และการบริหารความเสี่ยง
ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
4. ประสานงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอบริษัท
5. ดําเนินการตัดสินใจและใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
รับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
11.2.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2557 ได กํ า หนดให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
 การสรรหา
- กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดย
พิจารณาความเหมาะสมของจํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ
- กําหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท ที่ครบ
วาระ และ/หรือ มีตําแหนงวางลง และ/หรือ แตงตั้งเพิ่ม
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 การกําหนดคาตอบแทน
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-

-

-

-

จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดยอย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือ
หุน แลวแตกรณี
กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการ
บริษัท เปนรายบุคคลในแตละป โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติ
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบคําถามกับคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน
รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1)
และรายงานประจําป ของบริษัทฯ
ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยฝายบริหาร และหนวยงานตางๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
ต อ
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดคา ตอบแทน เพื่ อ สนับ สนุน การปฏิ บั ติง านของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

11.2.5 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหาร
ต า ง ๆ ของบริ ษั ท หลั ก เกณฑ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสนอให ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
สําคัญไดดังนี้
1.
2.

3.

4.

ทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว และ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
กํา หนดกลยุ ท ธแ ละแผนการดํ า เนิน ธุร กิ จ งบประมาณ รวมถึ ง โครงสร า งในการบริ ห ารงานเพื่อ ให
สามารถดํ า เนิ น งานตามนโยบายและเป า หมายของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง นํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กําหนดอํานาจอนุมัติของแตละบุคคลใหเปนไปอยางเหมาะสม จัดใหมีการแบงแยกหนาที่ที่อาจจะเอื้อ
ตอการทุจริตในหนาที่ออกจากกัน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมใหมี
การถือปฏิบัติตามหลักการและขอกําหนดที่มีการอนุมัติแลว
พิจารณาโครงสรางองคกร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

มีอํานาจในการบริหารจัดการโครงสรางเงินเดือน กําหนดขอบเขตหนาที่ในการทํางาน บรรจุ แตงตั้ง
โยกยาย ตัดหรือ ลดคา จา ง ถอดถอน เลิกจาง การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล พิจารณาความดี
ความชอบของพนักงาน
พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับ
สนับสนุนการทําธุรกิจตามปกติ เชน การเปดบัญชีธนาคาร การปดบัญชีธนาคาร การกูยืมเงิน การให
กูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และอื่นๆรวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆเพื่อการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทใหไว
พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ คําขอจากฝายงาน
ตางๆของบริษัทที่เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น ทั้งนี้เปนไปตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการ
บริษัทใหไว
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
ดําเนินการอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอํานาจ
ดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง”ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2556 เมื่ อ วั น ที่ 28
ตุ ล าคม 2556 ได กํ า หนดให
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตนทุนบริการและ/หรือสินคาอันเปนปกติธุระ
ของบริษัทตามงบประมาณในวงเงินไมเกิน 10.00 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
อื่นตามงบประมาณในวงเงินไมเกิน 10.00 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณ
ไม เ กิ น 10.00 ล า นบาท หากเกิ น จํ า นวนที่ ส ามารถอนุ มั ติ ไ ด ให นํ า เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจอนุมัติทําธุรกรรมตาง ๆ นอกงบประมาณในวงเงินไมเกินรอยละ 10 ของ
งบประมาณที่ไดอนุมัติไวในแตละป
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11.2.6 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได กํ าหนดให ประธาน
เจาหนาที่บริหารมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ รวมถึง กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศคณะกรรมการกํ ากั บหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ยป ระกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุ น
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
และมติของที่ประชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทใหเปนไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
3. บริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กํากับดูแลการดําเนินการดานการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทนสําหรับพนักงาน
บริษัท โดยสามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหดําเนินการแทนได
6. กําหนดบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจําของ
พนักงานบริษัท
7. เจราจา และเขาทําสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงิน
สําหรับแตละรายการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในอํานาจดําเนินการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว
8. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตาง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเปนใน
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
10. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดย
การมอบอํานาจชวง และ /หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ /หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของ
บริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
นั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่ นิ ย ามไว ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
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อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ไดกําหนดใหประธาน
เจาหนาที่บริหารมีอํานาจอนุมัติทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตนทุนบริการและ/หรือสินคาอันเปนปกติธุระของ
บริษัทตามงบประมาณในวงเงินไมเกิน 5.00 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินตาม
งบประมาณในวงเงินไมเกิน 1.00 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไมเกิน
1.00 ลานบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติได ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวแตกรณีและมีอํานาจอนุมัติทําธุรกรรมตาง ๆ นอกงบประมาณใน
วงเงินไมเกินรอยละ 10.00 ของงบประมาณที่ไดอนุมัติไวในแตละป

11.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
11.3.1 การสรรหาแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
มาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
ตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย รวมถึงประกาศ ขอบัง คับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ ยวขอ ง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ มีประสบการณการทํางาน และ
ความเหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของ บริษัทแตตองไมนอยกวาสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการรายอื่น ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
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ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ความสัมพันธทาง
ธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้
ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ น วา ด ว ยหลัก เกณฑใ นการทํา รายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โ ลม แต ใ นการพิจ ารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไม เป น หรื อ เคยเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม
หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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11.3.2 การสรรหาและแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร
ในการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะทําการคัดเลือกบุ คคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนง เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติตอไป
11.4 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจําหนาย
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่ ม เติ ม ) และจั ด ส ง สํ า เนารายงานนี้ ใ ห แ ก บ ริ ษั ท ในวั น เดี ย วกั บ วั น ที่ ส ง รายงานต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัท และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหลั ก ทรั พ ย ต อ งใช ค วามระมั ด ระวั ง ในการซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 30 วันกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน
และในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูลภายในของบริษัท ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว
ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้น
ใหแกตลาดหลักทรัพยฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน
บริษัทถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก
กรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพน
สภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ใชขอมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจ
มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่ง
ตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือ
ชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัท
ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัท ไมวาทั้งทางตรงหรือ
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ทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริง
เชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม

11.5 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท จายคาตอบแทนจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ประกอบดวย คาสอบบัญชีรายไตรมาสและคาสอบ
บัญชีรายป โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดของผูสอบบัญชี เชน คาถายเอกสาร คายานพาหนะ เปนตน
11.6 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไมมี-
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