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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ ม
การดาเนินงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพ และมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สงู สุดต่อ ผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย ตัง้ แต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้ หาหลัการสาคัญตัง้ แต่โครงสร้ าง บทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการสาคัญตังแต่
้ โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จนถึงหลักการในการบริ หารงานของผู้บริ หารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หาร
องค์กร ทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินงานใด ๆ ของบริ ษัท กระทาด้ วยความเป็ นธรรม และคานึ งถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ภายใต้ ระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการ
สาคัญตามหลักการกากับดูและกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี ้
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
หมวด 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
หมวด 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders)
หมวด 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Transparency)
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)
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หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Right of Shareholders)

บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริ ษัทฯ และการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในทุก ๆ เรื่ อง ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีนโยบายดังนี ้
1.

บริ ษัทฯ จะทาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ เพียงพอ ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ ศึกษา
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วนล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 หรื อ 14 วัน แล้ วแต่กรณี ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อ
บุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม

2.

มี น โยบายในการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น โดยในการจัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ จะใช้ และ
จัดเตรี ยมสถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน
เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

3.

ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะแถลงให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นทราบถึงวิธีการใช้ สิทธิ ลงคะแนน และสิทธิ ในการ
แสดงความเห็น รวมทัง้ การตัง้ คาถามใดๆ ต่อ ที่ ประชุมตามระเบีย บวาระการประชุม ทัง้ นี ้ ในร ะหว่า งการ
ประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น มี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกัน ในการแสดงความคิ ด เห็ น และตัง้ ค าถามในที่
ประชุม อย่า งเต็ ม ที่ โดยประธานกรรมการจะจัด สรรเวลาให้ อ ย่า งเหมาะสม โดยกรรมการและผู้บ ริ ห ารที่
เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมด้ วย

4.

เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้ อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริ ษัทฯ โดยนาข้ อมูลและ
ข่า วสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอี ย ดต่า งๆไว้ ที่ website ของบริ ษัท ฯ โดยเฉพาะในกรณี ข องหนัง สือ เชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ Download ข้ อมูลระเบียบวาระ
การประชุมได้ อย่างสะดวกและครบถ้ ว น และมีเ วลาในการศึก ษาข้ อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้ า อย่า ง
เพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจริ งจากบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า
ก่อ นการประชุม โดยบริ ษัท ฯ ได้ ก าหนดหลัก เกณฑ์ การส่งค าถามล่ว งหน้ า พร้ อมกับ การน าส่ง หนังสือ เชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าไว้ บน website ของบริ ษัทฯ

5.

บริ ษัทฯ อาจใช้ เทคโนโลยีมาใช้ กับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยา

6.

บริ ษั ท ฯ อาจจัด ให้ มี บุค คลที่ เ ป็ นอิ ส ระเป็ นผู้ต รวจนับ คะแนนและตรวจสอบคะแนนเสี ย งในการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และเปิ ดเผยให้ ทปี่ ระชุมทราบ พร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม

7.

การจดบัน ทึ ก รายงานการประชุม บริ ษั ท จะด าเนิ น การให้ บัน ทึ ก ให้ ค รบถ้ ว น ถูก ต้ อ ง และบัน ทึก ประเด็ น
ซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งภายหลังจาก
บริ ษั ท ฯ เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยแล้ ว บริ ษั ท ฯ อาจมี ก ารบัน ทึก วี ดิ ทัศ น์
ภาพการประชุม เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาไว้ อ้ า งอิ ง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ จะน ารายงานการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เผยแพร่ ใ น
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เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
8.

บริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผยมติ ก ารลงคะแนนของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ แก่ ส าธารณชนทราบในวัน ท าการถั ด ไป
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ

9.

บริ ษัทจะทาการเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการได้ รับเงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคาร (ในกรณีที่
มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลตรงเวลา และป้ องกัน
ปั ญหาเรื่ องเช็คชารุด สูญหาย หรื อส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้ า

10.

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท โดย
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง

11.

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิ ในการรับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงาน
ประจาปี โดยบริ ษัทจะดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบคาอธิบายผลการดาเนินงานประจาปี ที่ครอบคลุมเนื ้อหา
สาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษัท อย่างชัดเจน และครบถ้ วน

12.

ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาและอนุมัติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะท าการจัด ท างบ
การเงิ น ที่ มี ความถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เชื่ อ ถื อ ได้ และครอบคลุม สาระสาคัญ ตามมา ตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รอง
ทัว่ ไป โดยงบการเงินของบริ ษัทได้ ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ และ
มีชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

13.

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยบริ ษัทจัดทา รา ยละ เอี ย ด
การคานวณเงินปั นผลที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลกับปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษัทจะ
อธิบายถึงเหตุผลและความจาเป็ นหากบริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล ให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ที่บริ ษัทเคยประกาศไว้ โดยเงินปั นผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ินนได้
ั ้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่าง
ระมัดระวัง รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

14.

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิ ในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทจะดาเนินการ
จัดทารายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริ ษัท ที่ถูกเสนอชื่ อเพื่อเข้ ารับการแต่งตัง้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ที่ผ่านมา (กรณี แต่งตัง้ กรรมการรายเดิม ) ประเภท
กรรมการที่เ สนอแต่ง ตัง้ หลักเกณฑ์ และวิ ธี สรรหา การถื อหุ้นในบริ ษัท การด ารงตาแหน่งในบริ ษัท อื่ นทัง้ ที่
เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น และกาหนดคานิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มี
การแต่ง ตัง้ กรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่ อต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตัง้ นัน้ จะผ่านการพิจารณา
กลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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15.

ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท มี สิท ธิ ใ นการพิ จ ารณาและอนุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะด าเนิ น การ
จัดทารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของผู้ถื อ หุ้น เช่ น นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ องค์ ป ระกอบของ
ค่ า ตอบแทนแยกตามต าแหน่ ง และ/หรื อ หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็ นต้ น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อ
ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ อนุ มัติ นัน้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่น กรองอย่ า งระมัด ระวัง รอบคอบแล้ ว จากคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

16.

ผู้ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบัญ ชี และอนุมัติ ค่ า สอบบัญ ชี โดยบริ ษั ท จั ด ท า
รายละเอียดข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ผู้ถื อ หุ้น เช่ น ชื่ อ ผู้สอบบัญ ชี แ ละสานัก งานสอบบัญ ชี ที่ สัง กัด ความเป็ นอิ สระของผู้ส อบบัญ ชี จ านวนปี ที่
ผู้ สอบบัญ ชี ร ายนัน้ เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ค่ า ตอบแทนของผู้ สอบบัญ ชี ซึ่ ง แบ่ ง แยกอย่ า งชั ด เจน
ระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) และจัดให้ มีการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ที่ผ่านมา เป็ นต้ น
โดยผู้สอบบัญ ชี แ ละค่า สอบบัญ ชี ที่ ถูก เสนอต่อ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ อนุมัติ นัน้ ได้ ผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรอ งอย่า ง
ระมัดระวังรอบคอบแล้ ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วยการประเมินผลงานที่ผา่ นมาของผู้สอบบัญชี และมีมติ
เห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

17.

เพื่อเป็ นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการ
เข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันทีม่ ีมลู ค่าอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษัท โดยการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทนันจะค
้ านึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมด
้

18.

บริ ษัทจะดาเนินการจัดทารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้ องในกรณีที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุม
เนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการ
เพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบของการเพิ่มทุนที่มีผลต่อบริ ษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
โดยเรื่ อ งดัง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่น กรองอย่ า งระมัด ระวัง รอบคอบและมี ม ติ เ ห็ น ชอบแล้ ว จาก
คณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment)

บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
ต่อการดาเนินการของบริ ษัทฯ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายดังนี ้
1.

อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรื อเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

ก าหนดหลัก เกณฑ์ ที่ ชัด เจนเป็ นการล่ว งหน้ า เพื่ อ พิ จ ารณาว่า จะเพิ่ ม วาระที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเสนอหรื อ ไม่
รวมถึงมีการกาหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
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3.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาคัญ
หรื อ เพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ แจ้ งล่ ว งหน้ า เว้ นแต่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นให้ ค วามเห็ น ชอบโดยให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

4.

เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ ง
รายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

5.

ให้ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ไม่ ว่ า จะเป็ นผู้
ถือหุ้นชาวไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6.

สนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ บัต รลงคะแนนเสี ย งในทุก วาระ เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในกรณี ที่ มี ข้ อ
โต้ แย้ งในภายหลัง และในวาระการเลื อ กตัง้ กรรมการ จะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นใช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั ง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล

7.

มี ก ารก าหนดแนวทางในการเก็ บ รั ก ษาและป้ องกัน การใช้ ข้ อ มูล ภายในเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรและได้ แ จ้ ง
แนวทางดัง กล่า วให้ ทุก คนในบริ ษั ท ฯ ถื อ ปฏิ บัติ และได้ ก าหนดให้ ก รรมการทุก คนและผู้บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้ าที่จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการ

8.

ในกรณี ที่กรรมการบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หารบริ ษัทฯ รายใดมีส่วนได้ เสียหรื อมีผลประโยชน์ ขดั แย้ งกับการเข้ าทา
รายการใดๆ ให้ บุคคลนัน้ เปิ ดเผยความมีส่ว นได้ เสีย ของตนและผู้ที่เกี่ ย วข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯ ได้ อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ บนั ทึก ความมีส่วนได้
เสียดังกล่าวไว้ ในรายงานการประชุม

9.

คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้ น ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทจึงมีนโยบายปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและ
รักษาสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี ้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่ง
ในกาไรของบริ ษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้
สิท ธิ อ อกเสีย งในที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น เพื่ อ แต่ง ตัง้ หรื อ ถอดถอนกรรมการ การแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่ อ งที่ มี
ผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุน
หรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น

10.

ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งแสดงความเห็ น อย่ า งเท่ า เที ย มกัน ดัง ที่ ไ ด้ ระบุไ ว้ ใ นข้ อบัง คับ
บริ ษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง

11.

บริ ษั ท จะท าการเผยแพร่ ข้ อมูลข่าวสารของบริ ษั ท ให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น โดยสม่ า เสมอ โดยผ่านช่ อ งทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังเว็
้ บไซต์ของบริ ษัท
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12.

บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นมี สิท ธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อ บรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อ
พิจารณารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นการล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด

13.

บริ ษั ท จะด าเนิ น การจัด ส่ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อมทัง้ เอกสารข้ อ มูล ประกอบการประชุ ม ในวาระต่ า งๆ
รวมทังมี
้ ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วัน เว้ นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น และเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม
พร้ อมทังเอกสารข้
้
อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1
เดือน เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลได้ อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูล
เหมือนกับข้ อมูลที่บริ ษัทจะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

14.

บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิ ญ
ประชุม และแจ้ งขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังในการประชุ
้
มผู้ถือหุ้นให้
มี ก ารก าหนดเป็ นล าดับ ขัน้ ตอนอย่ า งชัด เจน มี ก ารน าเสนอ ซัก ถาม ออกเสี ย งลงคะแนน และสรุ ป มติ ที่
ประชุมอย่างชัดเจนรวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม บริ ษัทได้ อานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามรถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ลว่ งหน้ า ก่อนเวลา
ประชุมอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ

15.

บริ ษัทไม่ลดิ รอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่างๆ และการ
เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ไม่จากัดสิทธิ ในการเข้ า
ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็ นต้ น

16.

บริ ษัทได้ อานวยความสะดวก และ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เช่น การประชุมดาเนินตามลาดับขันตอนที
้
่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ในการ เลื อ กตัง้ กรรมการผู้ ถื อ
หุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการได้
้
เป็ นรายบุคคล มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้ องตอบข้ อซักถามอย่างเพียงพอ

17.

ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นไม่ ส ามารถมาประชุ ม ด้ ว ยตนเอง บริ ษั ท ได้ อ านวยความสะดวกโดยจั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท และเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระ ของบริ ษัทอย่างน้ อย 1 คน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม

18.

บริ ษัทจะดาเนินการจัดให้ มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้ องครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริ ษัทจะเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการ
ประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
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หมวดที่ 3

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders)

บริ ษัทฯ ตระหนักและรับรู้ ถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้ แก่
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทังชุ
้ มชน
ใกล้ เคียงที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับการสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ซึง่ สร้ างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้ างกาไรให้ บริ ษัทฯ ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้ างคุณค่าในระยะยาวให้ กบั บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อผู้มีสวนได้ เสียแต่ละ
กลุม่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรื อข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีนโยบาย ดังนี ้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิจการและบริ ษัทฯ มีหน้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะ
ยาวจึงกาหนดให้ พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
1.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.

กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อ ให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

3.

รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทฯ ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ ซึ่ง
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

4.

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร

5.

บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับทังในส่
้ วน

งานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทาธุรกรรม บริ ษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้ รัฐ หรื อพนักงานของรัฐ
ดาเนินการที่ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม แต่จะเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทาได้
เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรื อตามประเพณีปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1.

ดาเนินการอย่างถูกต้ อง เมื่อต้ องมีการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ

2.

ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขันตอน
้
หรื อวิธี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน และบริ ษัทฯ พึงรับรู้และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัทฯ เป็ นปั จจัยแห่ง
ความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ บริ ษัท ฯ จึงกาหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1.

ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสว่ นบุคคล

2.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ

3.

การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความสุจริ ตใจ และตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนันๆ
้

4.

ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิเช่น ก า ร
จัดอบรมสัมมนา การฝึ กอบรม และให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน

5.

กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผล ก า ร
ปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริ ษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

6.

หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน

7.

เปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานเสนอแนะหรื อ ร้ องทุ ก ข์ เ กี่ ย วกับ การท างาน และก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไข เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน

8.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจการให้ บริ การนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้ มีการสร้ างสรรค์ นาเสนอ
และบริ ห ารจัดการผลิต ภัณฑ์ และการบริ การของบริ ษัท ฯ แก่ลูกค้ า อย่างมี มาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้ หลัก การ
ดาเนินงานดังนี ้
1.

มุง่ มัน่ บริ การลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีความกระตือรื อร้ น พร้ อมให้ บริ การ ต้ อนรับด้ วยความจริ งใจ เต็มใจ ตังใจ
้
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริ การดุจญาติสนิท คานึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก

2.

ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้ บริ การของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด
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3.

ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง ทังในการโฆษณาหรื
้
อในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ า
เกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ

4.

จัดให้ มี กระบวนการที่ สามารถให้ ลูกค้ าแจ้ ง ถึง ปั ญ หาหรื อการให้ บริ การที่ไม่เ หมาะสม เพื่อ ที่บ ริ ษั ทฯ จะได้
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและนาข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ แ ล ะ
การให้ บริ การดังกล่าวต่อไป

5.

รักษาข้ อมูลและความลับของลูกค้ า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญาซึ่งถือเป็ นหุ้นส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็ จทางธุรกิจที่สาคัญ
ประการหนึง่ ด้ วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะให้ การจัดหาสินค้ าและบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ หลักการดังต่อไปนี ้


มีการแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่าเทียมกัน



มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญา



จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ทงั ้ 2 ฝ่ าย



จัดให้ มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้ วน และป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหา



จ่ายเงินให้ คคู่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

2.

บริ ษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่ค้าและคู่สญ
ั ญาที่มีวตั ถุประสงค์ชัดเจนในเรื่ อง
คุณภาพของสินค้ าและบริ การที่ค้ มุ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน

3.

ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สญ
ั ญาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม

4.

ไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื ้อ จัดหา เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อผู้อื่น
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กบั เจ้ าหนี ้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ยึด
หลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1.

ไม่เรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับเจ้ าหนี ้

2

กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรี ยก หรื อรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ องเปิ ดเผย รายละเอียดต่อ
เจ้ าหนี ้ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว

3.

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรื อที่ได้ ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด

4.

หากเกิ ดกรณี ที่ ไม่สามารถปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขที่ ตกลงกันไว้ ได้ บริ ษัท ฯ จะแจ้ ง ให้ เ จ้ า หนีท้ ราบล่ว งหน้ าเพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ ดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน และเป็ นบริ ษัทฯ ชันน
้ าในธุรกิจ ภายใต้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าดังนี ้
1.

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.

ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เพื่อ ผลประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

3.

ไม่กล่าวหาในทางร้ าย หรื อมุง่ ทาลายชื่อเสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้ า

4.

ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่นหรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่ วนรวม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้ วยตระหนักดีวา่ บริ ษัทฯ เปรี ยบเสมือนส่วนหนึง่ ของสังคมที่
จะร่ วมก้ าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืนสืบไป บริ ษัทฯ จึงได้ ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี ้
1.

มีน โยบายในการประกอบธุร กิ จ โดยค านึงถึ ง สภาพสิ่ง แวดล้ อมเป็ นสาคัญ และปฏิ บัติ ตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมที่บงั คับใช้ อยูอ่ ย่างเคร่งครัด
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2.

มีนโยบายการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายในองค์กร

3.

ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม

4.

เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจ

5.

ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัทฯ
ตัง้ อยู่มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึน้ ทัง้ ที่ ด าเนิน การเองและร่ ว มมื อกับ หน่ว ยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน

6.

ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ ที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจอยูต่ ามควรแก่กรณี

7.

ตอบสนองอย่า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิท ธิ ภาพต่อ เหตุก ารณ์ ที่ มี ผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่ อต้ านทุจริต
บริ ษัทฯ มีนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและการจ่ายสินบนภายใต้ หลักการ ดังนี ้

1.

ห้ ามมิให้ พนักงานเรี ยกหรื อรับประโยชน์หรื อทรัพย์สนิ ใดที่สอ่ ไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทาให้ บริ ษัทฯ เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม

2.

พนักงานพึงละเว้ นการเสนอหรื อให้ ประโยชน์ หรื อทรัพย์สินใดแก่บคุ คลภายนอกเพื่อจูงใจให้ ผ้ นู นกระท
ั้
า หรื อละ
เว้ นการกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่ของตน

นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทผ่าน
website ของบริ ษัทฯ หรื อ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสจะ
ได้ รับการคุ้มครองและเก็บไว้ เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสัง่ การตรวจสอบ
ข้ อมูล และหาแนวทางแก้ ไข (ถ้ ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
หมวด 4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Transparency)

บริ ษัทฯตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลาและโปร่ งใส
ทัง้ รายงานข้ อ มูล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ว ไป ตามหลัก เกณฑ์ ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล และสารสนเทศของส านัก งาน
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
มีนโยบายดังนี ้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษั ท ฯ ที่ ต รงต่ อ ความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพี ย งพอ สม่ า เสมอ ทัน เวลา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ รวมทังอนาคตทางธุ
้
รกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะดูแ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บัง คับ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครั ด จัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลใน website ของ
บริ ษั ท ฯ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ผ่ า นช่ อ งทางเผยแพร่ ท างสื่ อ มวลชน สื่ อ เผยแพร่ ข องตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ได้ รั บ ทราบข้ อ มูลของบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่า ง
ทัว่ ถึง และจะทาการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้ บงั คับ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุนหรื อ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย หรื อภาครัฐที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม บริ ษัทฯ
จะจัดให้ มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานเป็ นประจา รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูลขององค์กร ทังข้
้ อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษัทฯ จัด อั น ดั บ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะ
หน่ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผ่า นทางช่ อ งทางต่า ง ๆ ได้ แ ก่ การรายงานต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเ ทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ
ยังให้ ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ รับ
ข่าวสารเป็ นประจา โดยผ่านช่องทาง website ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลที่ อยู่บน website ของบริ ษัทฯ จะมีการ
ปรั บปรุ งให้ ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี
โครงสร้ างบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร ตลอดจนโครงสร้ างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิ น เพื่ อให้ แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่
แท้ จริ งของบริ ษัทฯ โดยอยู่บนพื ้นฐานของข้ อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญชีซงึ่ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และผ่านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ
บริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กรรมการแต่ละท่า น บทบาทและหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริ ษั ทฯ และ
คณะกรรมการชุด ย่อ ยของบริ ษั ทฯ ในรายงานประจาปี ของบริ ษั ทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมใ น ปี
ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง การเปิ ดเผยค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้ บริ ห ารระดับ สูง ในรายงานประจ าปี ของ
บริ ษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ไว้ ใน website ของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์ แ ล ะ
พัน ธกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ งบการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
แบบ 56-1 และรายงานประจาปี โครงสร้ างการถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อบังคับ หนังสือบริ คณห์สนธิ
นโยบายต่างๆ ของบริ ษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณสาหรับ
พนักงานและกรรมการของบริ ษัทฯ
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หมวด 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ การกากับ
ดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถื อหุ้น บริ ษัทฯ ได้ วางนโยบาย
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้ างและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการ
ดาเนินธุรกิ จ ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิ จ และงบประมาณของบริ ษัทฯ
ตลอดจนกากับดูแลให้ คณะผู้บริ หาร บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ กิจการ และความมัน่ คง
สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการไม่เกินกว่า 9 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมดซึ
้
่งต้ องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ อง
ต่างๆ โดยสามารถตัง้ คาถาม แสดงความคิด เห็น หรื อ คัดค้ า นในกรณี ที่มี ความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มี ผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยไม่อยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของกลุม่ บุคคลใด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ในการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมทังมติ
้ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้ กาหนดบทบาท หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้ อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ
บริ ษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดการประชุ ม อย่า งน้ อ ยไตรมาสละครั ง้ ต่ อ ปี และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และการประชุมทุกครั ง้ จะต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
มีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้ า
วาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้ องมีการกาหนดวาระให้ ชดั เจน ทั ง้ นี ้ เลขานุการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ดแู ลให้
กรรมการได้ รับเอกสารการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่ อง
เพื่อการให้ ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ รับ ข้ อ มูลที่เ พีย งพอ ครบถ้ วน ต่อเนื่อ ง และทันเวลาก่ อนการประชุม ทุก ครั ง้ ทัง้ นี ้
กรรมการบริ ษัทฯ สามารถติดต่อเลขานุการบริ ษัทฯ ได้ โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริ ษัทฯ
มีหน้ าที่ให้ คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ประธานกรรมการมีหน้ าที่จดั สรรเวลาให้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้ อมูลเพื่อการอภิ ป ราย และ
เพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาสและ สนับ สนุ น ให้ กรรมการแต่ ล ะคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้ จากที่ประชุม
คณะกรรมการมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
คณะกรรมการสนับสนุนให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การเชิญผู้บริ หารระดับ สูงเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาส
ทาความรู้จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจ ารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้ องไม่
อยูใ่ นที่ประชุมในวาระดังกล่าว
การประชุมทุกครัง้ ต้ องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็ บรายงานการประชุมที่ผา่ นการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ
ภายหลังจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทมหาชน และการนาหุ้นของบริ ษัทฯ ขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และความสอดคล้ องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่และความ
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รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารแต่ละท่าน โดยบริ ษัทฯ ใช้ ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรั กษาผู้บริ หารที่ มี
คุณภาพไว้ ผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นจะได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จัดให้ มีค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
และได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารตาม
แบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้
แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น
เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการ
แนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริ ษัทฯ ทุกท่านได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมใน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ านการเงิน และ
การปฏิบตั ิงาน ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้ มีการกาหนดลาดับขันของอ
้
านาจอนุมตั ิ
และความรับผิดชอบของผู้บริ หารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไป
ตามระเบียบที่วางไว้ รวมทังประเมิ
้
นประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ใน
บริ ษัทฯ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่ งใสและ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษัทฯ ได้
กาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา
รวมทังก
้ าหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ ้น จะได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ ้น


ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน ปั จ จุบนั บริ ษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ ข้อมูลค่าตอบแทนของบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลประกอบการของบริ
้
ษัทมาประกอบการพิจารณา

จริ ยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
บริ ษัทได้ กาหนดข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
แจ้ งให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบ และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏบัติหน้ าที่ตามภารกิจของ
บริ ษัท ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต อย่างมีจริ ยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ที่กาหนดไว้ ตอ่ ไป
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ โดยบริ ษัทได้ กาหนดขันตอนในการพิ
้
จารณา
ทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ไม่ก่อให้ เกิด ความ ขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี ้
1.
บริ ษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการ
นันมี
้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปหรื อไม่ โดยบริ ษัทฯ จะใช้ เกณฑ์เรื่ อง
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป หรื อราคาและเงื่อนไขที่ใช้ กนั ทัว่ ไปในตลาดสาหรับการทา
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนามาใช้ อ้างอิงได้
เนื่ องจากสิน ค้ าหรื อบริ ก ารภายใต้ ก ารท าธุร กรรมนัน้ มี ลักษณะเฉพาะตัว หรื อเพราะเหตุผลอื่น ใด
บริ ษัทฯ ก็อาจให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้ วย
ในกรณี ที่ ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกันเป็ นรายการสนับสนุน ธุ รกิ จปกติที่ มีเ งื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ว ไป และ
ค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้ จากทรั พย์ สินหรื อมูลค่าอ้ างอิง หรื อเป็ นรายการธุรกิ จปกติ หรื อ
รายการสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ ไ ม่ มี เ งื่ อ นไขทางการค้ า โดยทั่วไป หรื อเป็ นรายการเช่ า หรื อให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ ว่ามีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป หรื อเป็ นรายการ
ประเภทอื่น บริ ษัทฯ จะทาการคานวณขนาดของรายการว่าเป็ นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อ
ขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ ทราบว่าจะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้ องเสนอขออนุมตั ิการทารายการ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
หรื อพิจารณาความเห็น แล้ วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งเสนอความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนันให้
้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้ วย
บริ ษัทฯ จะรายงานการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
ข้ อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจะเปิ ดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี และหรื อแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกาหนด
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป ต า ม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ทารายการเกี่ยวโยงและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้ าปกติ ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ ้น บริษัทฯ จะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณีทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทารายการใดๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงหรื ออนุมตั ิการทารายการนันๆ
้
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยได้ พิจารณา
และสอบทานร่วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และมีความเห็นว่าบริ ษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สนิ อันเกิดจากการที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอานาจ เช่น มีการกาหนด
อานาจอนุมตั ิสงั่ การ และมีการจัดทาระเบียบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังบริ
้ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญของ
ระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้ มีหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญเข้ าทาการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในขึ ้น เพื่อเป็ นกลไกที่สาคัญที่เป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และบริ ษัทอยู่ระหว่างการ
จัดตังฝ่้ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้ กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
11.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่
21 พฤษภาคม 2557 ได้ มีการกานดขอบเขต
อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับบริ ษัท และให้ มีอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี:้ 1.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

2.

พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน แผนการบริ หารทุน แผนการบริ หารความเสีย่ งของกิจการ และงบประมาณ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการจัดทาและนาเสนอให้ พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ

3.

กากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลใดๆ ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ดงั กล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด

4.

ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน แผนการ บริ หารทุน
แผนการบริ หารความเสีย่ งของกิจการและงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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5.

ดาเนินการให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพมาใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6.

จัดให้ มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว และเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา รวมถึง
จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

7.

พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

8.

จัดให้ มีนโยบายเกี่ ย วกับการก ากับดูแลกิ จการตามหลั กธรรมาภิบาลที่เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และการปรั บใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ด้ วย
ความเป็ นธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

9.

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เข้ าดารงตาแหน่ง ใน
กรณี ที่ ตาแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ และพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

10.

แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และกาหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ

11.

พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้

12.

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้บริ หารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริ ษัท รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารดังกล่าว

13.

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยค่าใช้ จา่ ย
ของบริ ษัท

14.

ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารนัน้

15.

จัดให้ มีกลไกกากับดูแลบริ ษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัท โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท และการ
ทารายการต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
(ก)
เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข)
การท ารายการใดๆ ที่ ก รรมการมี ส่ว นได้ เ สี ย และอยู่ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทฯ ให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
7 พฤษภาคม 2557 ได้ มีการกานดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
1.
สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2.
สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3.

สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ

6.

สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
1)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
3)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

6)
7)
8)
9)
8.

ความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ ง
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
สอบทานงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1)

พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทัง้
บุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้ องกับขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนงานในหน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2)

พิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้ าย หรือ เลิกจ้ าง ผู้อานวยการฝ่ าย หรื อผู้ตรวจสอบภายใน

3)

พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

4)

พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อผู้ตรวจสอบภายใน

9.

พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอยูเ่ สมอ

10.

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้

11,

รายงานสิง่ ที่ตรวจพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1)

รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน

3)
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ หาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หาร ไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่
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กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามวรรคหนึง่ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.

13.
14.
15.

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ได้ กระทาการอันเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ รายงาน
พฤติการณ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปแล้ ว ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและแจ้ งผลการตรวจสอบเบื ้องต้ นให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริ การอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากสานัก
สอบบัญชีเดียวกัน
ดาเนินการตามข้ อ 4.1-4.13 ข้ างต้ น ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการของบริ ษัทย่อย เท่าที่ได้ รับการ
มอบหมายหรื อร้ องขอจากบริ ษัทย่อยและเท่าที่อานาจหน้ าที่จะเปิ ดช่องให้ ดาเนินการได้
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ได้ แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของ

บริ ษัทฯ มาร่ วมประชุมหารื อ ชี ้แจง หรื อตอบข้ อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ กษาหารื อผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึ กษาหรื อผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นครัง้ คราวในกรณีจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ การขอให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรื อสอบสวนในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี การมอบหมายให้ พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คนหนึง่ หรื อหลายคน
กระทาการใดๆ ภายในขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดาเนินการ
ต่างๆ ที่กล่าวแล้ ว ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อย เท่าที่ได้ รับมอบหมายหรื อร้ องขอจากบริ ษัทย่อย และเท่าที่อานาจ
หน้ าที่จะเปิ ดช่องให้ ดาเนินการได้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทคือ
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ซึง่ ประสบการ์ ณในอดีต ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ ของบริ ษัท แมคเนท เมเนทเมนท์
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
7 พฤษภาคม 2557 ได้ มีการกานดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1.

คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ในการบริ หารกิจการของบริ ษัทดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อ ก าหนด หรื อ ค าสั่ง ใดๆ มติ ข องที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ มติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จ ะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ
จัดทาวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน
แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีอานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรื อการดาเนินการใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิ จของบริ ษัทภายใต้ วงเงิ นหรื อ
งบประมาณประจาปี ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และให้ สอดคล้ องกับคู่มือปฏิบตั ิงาน ว่าด้ วย
เรื่ องอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้
ให้ คณะกรรมการบริ หาร รายงานผลการดาเนินงานภายในกาหนดเวลาในเรื่ องดังต่อไปนี ้ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทรายไตรมาส
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงงบการเงินประจาปี และงบการเงินราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่างๆ
กาหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ ้นค่าจ้ าง เงินรางวัล หรื อการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกาหนดและ
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
ให้ แนวนโยบายคาปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จดั การในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
การแต่งตังคณะท
้
างานหรื อบุคคลใดๆ

1.

2.

คณะกรรมการบริ หาร จะแต่งตังคณะท
้
างาน และ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้ าที่กลัน่ กรองงานที่นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ ดาเนินงานใดๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
เพื่อให้ ดาเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ หารก็ได้
ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่
ให้ ไว้ และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ การมอบหมาย
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะต้ องไม่เกินขอบเขตแห่งอานาจหน้ าทีข่ องคณะ
กรรมการบริ หาร และไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ )
อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
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11.2.4 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
7 พฤษภาคม 2557 ได้ มีการกานดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1.

มีอานาจดาเนินการเป็ นผู้บริ หารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการตามปกติของบริ ษัทฯ

2.

มีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย ตลอดจนให้ มี
อานาจในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จดั การเห็นสมควรทาหน้ าที่จดั การและดาเนินการแทน ทังนี
้ ้
การไม่มีการมอยอานาจช่วงให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ

3.

มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิ งานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานในองค์กร

4.

มีอานาจกระทาการแทน และแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ

5.

พิจารณากลัน่ กรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร

6.

พิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร

7.

พิจารณาการปรับตาแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้ างและบรรจุตาแหน่งตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงิ นเดือน สาหรับพนักงาน การเลื่อนขัน้ การโยกย้ ายพนักงาน การว่าจ้ างที่ปรึ กษา
ภายนอก หรื อ ต่อสัญญา พิจารณาวินยั และการลงโทษ ตังคณะกรรมการสอบสวน
้
การลงโทษทางวินยั พนักงาน
เมื่อกระทาความผิด การอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอัตราค่าคอมมิชชัน่ โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน

8.

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่กรรมการผู้จดั การมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฏหมาย
กาหนด
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1

งบประมาณรายจ่ายลงทุน
1.1 ประจาปี
1.2 เพิ่มเติมระหว่างปี
- วงเงินรวมเกินกว่า ร้ อยละ 10 ของงบประมาณรวม
- วงเงินรวมไม่เกินกว่า ร้ อยละ 10 ของงบประมาณ
1.3 การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อ
โครงการลงทุนนันเกิ
้ นวงเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ แล้ ว
- มีเหตุอื่นๆ ที่เห็นว่าควรระงับ หรื อ ยกเลิกโครงการลงทุน
- คาดว่าจะมีการใช้ งบประมาณเกินกว่า 20% ของงบประมาณที่อนุมตั ิไว้
ในแต่ละรายการ
- คาดว่าจะมีการใช้ งบประมาณไม่เกิน 20% ของงบประมาณที่อนุมตั ิไว้ ใน
แต่ละรายการ
1.4 การขอใช้ งบประมาณลงทุนต่อครัง้ (รวมถึงเปิ ดสาขาใหม่)
- จานวนเงินเกิน 5.0 ล้ านบาท/ครัง้
- จานวนเงินเกิน 1.0 ล้ านบาท/ครัง้ เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท/ครัง้
งบประมาณค่าใช้ จ่ายการขายและบริ หาร
2.1 ประจาปี
2.2 ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายเกินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ
- วงเงินเกินกว่าร้ อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินร้ อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินร้ อยละ 10 ของงบประมาณแต่ละประเภท
2.3 การขอค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ ของบประมาณ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท

2
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เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายลงทุน

กบห.

ลาดับ

คก.

11.2.5 อานาจอนุมตั ิรายการที่สาคัญ
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2

วงเงินกู้ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาท

- วงเงินเกิน 1.0 ล้ าน บาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้ าน บาท
การลงนามรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเงินและ
หนังสือสาคัญของบริ ษัทเพื่อบุคคลภายนอก
ค่ารั บรอง ของขวัญเเละของที่ระลึกต่างๆ เเละการบริ จาคเงิ นของบริ ษัทตาม
งบประมาณต่อครัง้
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 300,000 บาท
การวางเงินมัดจา/เงินประกัน/หลักประกันบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกบริษัทต่อ
ครัง้ (ที่มีสญ
ั ญา/ข้ อตกลงกาหนดไว้ )
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การเบิกค่าใช้ จ่าย ต่อ ครัง้
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาทเเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การบริ หารเงินสกุลต่างประเทศ (การป้องกันความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นและ
อัตราดอกเบี ้ย)
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาทขึ ้นไป
- วงเงินเกินกว่า 3.0 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาทขึ ้นไป
- วงเงินไม่เกินกว่า 3.0 ล้ านบาท

ปจบ.

1

เรื่ อง อานาจทัว่ ไป - การบัญชีและการเงิน

กบห.

ลาดับ

คก.
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- วงเงินเกิน 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท

ปจบ.

2

(การจัดหา หมายถึง การสัง่ ซื ้อ / การว่าจ้ างทาของ / การว่าจ้ างซ่อม / การว่าจ้ าง
บริ การ / การเช่า / การเช่าซื ้อ)
การแจ้ งจัดหา ( P/R )
1.1 สินค้ าและวัตถุดิบต่างประเทศ ต่อ ครัง้
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
1.2 สินค้ าและวัตถุดิบในประเทศ ต่อฉบับ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
1.3 อะไหล่ ,อุปกรณ์, วัสดุสานักงาน
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท
1.4 งานเหมา หรื องานว่าจ้ างทาของทัว่ ไป
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท
การจัดหาทรัพย์สนิ ถาวร ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ (ทังการซื
้
้อและการเช่า)

กบห.

1

เรื่ อง อานาจทัว่ ไป - การจัดหา
คก.

ลาดับ













-

-





-

-





-

-





-

-

การขายสินทรัพย์ (ยกเว้ นประเภทอสังหาริ มทรัพย์)
- มากกว่า 5.0 ล้ านบาท

- มากกว่า 1.0 ล้ านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท
การขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
- มากกว่า 5.0 ล้ านบาท

- มากกว่า 1.0 ล้ านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท
การทาสัญญา / การลงนามในสัญญา หรื อข้ อตกลงกับบุคคลภายนอก (ที่
ไม่ใช่เป็ นการจัดหาและไม่เกี่ยวกับเรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์

2

3

- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้ านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท
หมายเหตุ

11.3



กจก.

1

ปจบ.

เรื่ อง อานาจทัว่ ไป - ธุรการ
คก.

ลาดับ

กบห.
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-

-



-

-



-

-

คก. หมายถึง คณะกรรมการบริ ษัท, กบห. หมายถึง กรรมการบริ หาร,
ปจบ. หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร, กจก. หมายถึง กรรมการผู้จดั การ

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหาร
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ได้ กาหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ดังนี ้

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องมีความรู้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื ออาจมีความรู้ ในเรื่ อง
อื่น ๆ ที่อาจนามาใช้ ประโยชน์ ได้ กับการบริ หารงานของบริ ษัท และมีประสบการณ์ ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นระยะเวลาตาม
สมควร ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น หรื อกรรมการบริ ษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหนึง่ ขึ ้นมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทได้ โดยให้
วิธีการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ สามารถกระทาได้ ดงั นี ้
1.
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2.
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ ในกรณี
ที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากั ด เข้ าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่าสอง (สอง) เดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
มติของกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท เช่น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ จะต้ องได้ รับคัดเลือกมาจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท หรื อคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัท และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนดไว้ ได้
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
้
้น โดย
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ
ซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.

2.

3.

4.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนัน้ รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจให้ รวมถึง
รายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการทารายการทางการค้ า ที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่า อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วย
การรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิ น รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญา มีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
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ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิ ดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบุคคล
เดียวกัน
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัด
อยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการ ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทร่วมลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจด ทะเบียน
ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
1.
ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
2.
กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท
3.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท
4.
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ น
บริ ษัทจดทะเบียน
5.
มี ห น้ าที่ ใ นลัก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก าหนดไว้ ในประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ วย
คุณสมบัติ และขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.
มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้
ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย
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7.
8.

ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้คัด เลือ กสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ เลขานุการบริ ษัท หรื อ ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท หรื อผู้ตรวจสอบภายใน
หรื อ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* ในกรณีของบริ ษัท ให้ เลขานุการของบริ ษัท ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการ
แต่งแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน
กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการไม่เกินกว่า 9 คน และเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ทังนี
้ ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ จะต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกากับดูแล
ให้ คณะผู้บริ หารบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิ ดประสิทธิ ผลภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่
ผู้ถือหุ้น
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ
โดยสามารถตังค
้ าถาม แสดงความคิดเห็น หรื อ คัดค้ านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยไม่อยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของกลุม่ บุคคลใด
วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราจานวน 1 ใน 3 ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุ ดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดนันให้
้ จับสลากกัน ส่วนปี
ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตัง้
ใหม่อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1.
เสียชีวิต
2.
ลาออก
3.
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
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4.

5.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

ผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร โดยคัดเลือกจาก
บุคคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้ อง
11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อบริ ษัท เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน
โดยมีการประเมินความคุ้มค่า หรื อความเป็ นไปได้ อย่างจาเป็ นแและเหมาะสม โดยการลงทุนในบริ ษัทย่อย นัน้ บริ ษัทจะมี
การกากับดูแลดังต่อไปนี ้
1.
บริ ษัทจะส่งตัวแทนเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม โดยจานวนตัวแทน
ของบริ ษัท เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างน้ อย ซึ่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
2.
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมส่วนหนึง่ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ และ
จะมีตวั แทนของบริ ษัทฯ ร่วมลงนามด้ วยเสมอ
3.
ตัวแทนของบริ ษัทจะมีสทิ ธิ์เข้ าร่วมการพิจรณาคัดเลืกอผู้บริ หารระดับสูง หรื อบุคคลใดๆ
ทีร่ ับผิดชอบด้ านบัญชีและการเงินของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม
4.
ในกรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการได้ มาหรื อจาหน่ายซึง่
ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญบริ ษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ สาหรับ
การทารายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
11.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริ หาร ในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.
ให้ ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่าหน้ าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา
.ศ.
2.
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่
เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรักย์ของตน ของคู่
สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริ ษัทฯ ก่อนนาส่งสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ โดยให้ จดั ทาและนาส่งภายใน 30 วันนับ

ส่วนที่ 2.3/11 หน้ า 32

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

3.

แต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารใน
สายงานบัญ ชี ห รื อ การเงิ น ที่ เ ป็ นระดับ ผู้ อ านวยการฝ่ ายขึ น้ ไปหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ รายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อขายโอนหรื อรับโอน
หลักทรัพย์นนั ้
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่
เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่
เป็ นสาระสาคัญซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรื อเผยแพร่ เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของ
บริ ษัทฯ จนกว่าบริ ษัทฯจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะชนแล้ วโดยบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อ
เทียบเท่างดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษาเป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วัน
ล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น

บริ ษัทฯ กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไปใข้ หาประโยชน์สว่ นตน ดังต่อไปนี ้
1.
การตักเตือนเป็ นหนังสือ
2.
การพักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง
3.
ให้ ออกจากงาน
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะพิจราณากาหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทาและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
้
11.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีในปี 2556 โดยแบ่งเป็ น
ค่าสอบบัญชี 1,115,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ 60,000 บาท
11.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สร้ างความมัน่ คงให้ แก่ กิจการอย่าง
ยัง่ ยืน ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริ หารและพนักงานทุกท่านมีสว่ นร่ วม เกิดการรับรู้ ตระหนัก
และเข้ าใจถึงความเสี่ยงในด้ านต่างๆที่จะเกิดขึ ้นและสามารถหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรื อลดความเสี่ยง
ด้ านต่างๆที่จะเกิดขึ ้นให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงมีคาสัง่ แต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยผู้บริ หารที่
ได้ รับการแต่งตังจากประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หาร
หน้ าที่ของคณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
1) พิจราณาหรื อไตร่ตรองถึงลักษณะความเสีย่ งที่บริ ษัทประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
2) ประเมิณความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนันๆ
้ ต่อบริ ษัทฯ และโอกาสที่ความเสี่ยง
นันๆจะเกิ
้
ดขึ ้น
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

กาหนดมาตราการเพื่อลดความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
จัดทาคูม่ ือบริ หารความเสีย่ ง และแผนบริ หารความเสีย่ ง
นาเสนอมาตรการ
จัดกิจกรรมในการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยงรวมถึงแจ้ ง / ให้ ข้อแนะนาแก่หน่วยงานต่างๆ
รับทราบ และปฏิบตั ิตามมาตรบริ หารความเสีย่ งที่กาหนดไว้ ให้ เป็ นไปทางเดียวกันทังองค์
้ กร
กาหนดให้ มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทังมาตรการในการลด
้
ความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
พิจรณาวิเคราะห์ ความเสี่ยงทัง้ หมดของบริ ษัท และจัดทารายงานให้ กับคณะกรรมการบริ หารเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
รายงานความเสีย่ งต่อผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
ดูแลให้ การติดต่อสือ่ สารเกี่ยวกับความเสีย่ งให้ มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

สาหรับการประชุมคณะทางานบริ หารความเสีย่ ง ในปี 2556 และ ปี 2557 บริ ษัทมีการจัดประชุมคณะทางาน
บริ หารความเสีย่ งรวม 3 ครัง้ เป็ นการประชุมในปี 2556 จานวน 2 ครัง้ และในปี 2557 จานวน 1 ครัง้ เพื่อประเมินความ
เสีย่ งด้ านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้ านกฎหมาย ความเสีย่ งด้ านการเงิน ความเสีย่ งด้ านการเงิน ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิการ
ความเสีย่ งด้ านทรัพย์สนิ ที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทในอนาคต เพื่อเตรี ยมมาตรการป้องกัน ในด้ านต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทอย่าง
ทันการณ์
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