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11. การกากับดูแลกิจการ
11. 1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำรดำเนินงำน
อย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อ
ยกระดับกำรดำเนินกำรที่มีอยู่แล้ว ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนที่ชัดเจน และกระจำยกำรปฏิบัติไปสู่พนักงำนของ
บริษัททุกระดับชั้น อันเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอำแนว
ทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตำมที่กำหนดโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐำนะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐำนะเจ้ำของบริษัท เช่น สิทธิในกำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
กำไรจำกบริษัท สิทธิในกำรได้รับข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท กำร
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริม และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทมีนโยบำยสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันให้เข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลหรือควำมเห็น ของคณะกรรมกำรประกอบในแต่ละวำระ
หรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผู้
ถือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำตำมที่กฎหมำยกำหนด และโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่
น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำ 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่ำนทำง website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลเป็น
กำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
1.3 บริษัทจะอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ และ
จะไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพื่อออก
เสียงลงมติไม่มีวิธีกำรที่ยุ่งยำกหรือมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อกำร
เดินทำง เป็นต้น
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1.4 ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น สำมำรถส่งควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
พร้อมกับกำรนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ
ดังกล่ำวไว้บน website ของบริษัทด้วย
1.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(2) การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทสนับสนุนให้มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
2.2 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้ำ
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงกัน
2.3 ในกำรดำเนินกำรประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยก่อน
เริ่มกำรประชุม ประธำนที่ประชุมจะชี้แจงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้ น ที่ ต้ อ งลงมติ ใ นแต่ ล ะวำระ และยั ง เปิ ด โอกำสให้ ผู้ เ ข้ ำร่ วมประชุ ม ทุ กรำยแสดงควำมคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ ซักถำมในแต่ละวำระอย่ำงอิสระ โดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ ก่อนกำรลงมติใน
วำระใดๆ รวมทั้งจะดำเนินกำรประชุมตำมลำดับวำระกำรประชุม ทั้งนี้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบคำถำมในที่ประชุม รวมทั้งจะมีกำรบันทึก
ประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
2.4 ในกำรประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมกำร เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรได้
ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำมำทำหน้ำที่กรรมกำรเพื่อ
ดูแลรักษำผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดควำมหลำกหลำยและเป็นตัว แทนของผู้ถือหุ้นอย่ำง
แท้จริง
2.5 บริษัทสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือ ตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบพร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
2.6 บริษัทจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรทำรำยกำร
ได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภำยหลัง
(3) การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 ภำยหลังกำรประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
ซึ่งรวมถึงกำรบันทึกคำถำมคำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระโดยแยกจำนวนเสียงของผู้ถือ
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หุ้นที่เห็นด้วย คัดค้ำน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่
ลำประชุมด้วย
3.2 บริษัทจะเปิดเผยถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุม ผู้ถือหุ้นในวันทำกำรถัดไปบน
Website ของบริษัท และจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนทำง website ของบริษัทต่อไป เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
รำยย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร หรือไม่เป็นผู้บริหำร บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือรำยย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร หรือไม่เป็นผู้บริหำร บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอันสมควร เปิดโอกำสให้ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและออกเสียงลงมติ
แทน และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ใ ห้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภำยใน (Insider Trading) กำรนำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรและผู้บริหำรถือเป็นกำรเอำ
เปรียบหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
บริษัทกำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์และสำมำรถตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี้
(1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทแจ้งกำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่ำนทำง website ของบริษัทอย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ก่อนกำรดำเนินกำรประชุมแต่ละครั้ง ประธำนที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้
ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระ
(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเพิ่ม
หรือไม่เพิ่มวำระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมำ
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คุณสมบัติ ของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นไปตำมที่กำหนดใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มำตรำ 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำย
คนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริ ษัท และเป็ นกำรถือ หุ้น อย่ ำงต่อ เนื่ องนับ จำกวั นที่ ถือ หุ้น จนถึง วัน ที่เ สนอวำระกำรประชุ ม
ดังกล่ำวเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น มี
สิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่ำวข้ำงต้น
ได้ กำรเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรำยละเอียด
ของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบกำรพิจำรณำ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรนำเรื่องเข้ำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่
เรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ
ควำมไม่ปกติในเรื่องดัง กล่ำว เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจที่บริษัทจะดำเนินกำรได้ เรื่องซึ่งตำมปกติ
กฎหมำยกำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินกำรกำหนดเป็น
วำระกำรประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย
ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยรำชกำรหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัด
กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้
ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องกำรข้อ มูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สำมำรถ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ
12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินกำรแล้ว
และเรื่ องที่ซ้ำกับเรื่องที่ไ ด้เ สนอมำก่อนแล้ว เป็น ต้น รวมทั้ง ในกรณีที่ ผู้ถือ หุ้น ไม่ ได้ ปฏิ บัติ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินกำรแจ้งเรื่องดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงช่องทำงกำร
เผยแพร่ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
ข้อเสนอที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น กรรมกำรอิสระจะพิจำรณำกลั่นกรอง
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและสรุปให้ควำมเห็นเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
โดยให้ถือว่ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด
2.2 กำหนดวิธีกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
เช่น ให้เสนอชื่อผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำล่วงหน้ำ 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
คุณสมบัติ ของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นไปตำมที่กำหนดใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มำตรำ 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำย
คนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริ ษัท และเป็ นกำรถือ หุ้น อย่ ำงต่อ เนื่ องนับ จำกวั นที่ ถือ หุ้น จนถึง วัน ที่เ สนอวำระกำรประชุ ม
ดังกล่ำวเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น มี
สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
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บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ
ตำมที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อ
ประโยชน์และเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติกำรทำงำนที่ดี มีควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ เป็นต้น
รำยชื่อบุคคลใดที่จะได้รับกำรเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทนั้น กรรมกำรอิสระจะพิจำรณำ
กลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำว่ำจะนำเสนอรำยชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด
2.3 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน
2.4 บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเพิ่มวำระกำรประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ โดย
ไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในกำรเข้ำประชุม
ของผู้ถือหุ้นที่มำสำย เป็นต้น
(3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีกำรกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันกำรหำประโยชน์จำกข้อมูลภำยในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรำย โดยบริษัทได้
กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริษัท และแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแสวงหำประโยชน์
ส่วนตนเป็ น คำสั่ง ที่ เป็ น ลำยลักษณ์ อั กษร และได้แ จ้ งให้ ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบั ติ รวมทั้ งกำหนดให้ กรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องไม่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยใน และ/หรือ
เข้ำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม นอกจำกนี้ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนที่อยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับข้อมูลภำยในของบริษัท
ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน และห้ำมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อขำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม (เช่น
Nominee ผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล) ภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี
และหลังกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร
บริษัทได้กำหนดโทษทำงวินัยสำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ หรือ
นำไปเปิดเผยจนอำจทำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ
กำรตักเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำร และผู้บริหำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และบทกำหนดโทษตำม พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อกำหนดของ
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ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัท รวมทั้ง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททรำบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ดังกล่ำว ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 3 วันทำกำร นับ
จำกวันที่ซื้อ ขำย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และเพื่อกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป
(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริษัทได้ยึดหลักกำรในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และได้กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่อง
กำรมีส่วนได้เสียอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่ำว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้อง
รำยงำนให้ บริ ษัท ทรำบโดยทั นที และในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อพิ จำรณำเรื่อ งนั้ น ๆ
กรรมกำรจะต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้น และบันทึกไว้ในรำยงำน
กำรประชุมด้วย
4.2 บริษัทได้กำหนดแนวทำงเพื่อมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่ วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ำร่วม
กระบวนกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดังกล่ำว โดยในกำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ สังคม และชุมชน
เป็นต้น โดยบริษัทตระหนัก ดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำร
ดำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น

: บริษัทมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และ
พยำยำมที่ จ ะพั ฒ นำกิจ กำรให้ เ จริ ญ เติ บ โตก้ ำวหน้ ำ มี ผ ลประกอบกำรที่ ดี เพื่ อ สร้ ำ ง
ผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับกำรลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
บริษัทยึดหลักกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินกำรใดๆด้วย
ควำมโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้ง บริษัทจะนำเสนอรำยงำนสถำนภำพของ
บริษัท ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี และรำยงำนอื่นๆโดยสม่ำเสมอ
และครบถ้วนตำมควำมจริง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทรำบถึงแนวโน้มในอนำคตของ
บริษัททั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน
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และมีเหตุผลอย่ำงเพียงพอ และไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูล
ของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชน หรื อ ด ำเนิ น กำรใดๆในลั กษณะที่ อ ำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร
ลูกค้ำ

: บริษัทตระหนักถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นสำคัญ จึงได้นำมำตรฐำน ISO9001:2008
เข้ำมำใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบำยคุณภำพไว้ว่ำ เรำจะสร้ำงควำมประทับใจให้
ลูกค้ำ ด้วยบริกำรที่รวดเร็ว เน้นสินค้ำคุณภำพ พร้อมพัฒนำบุคลำกร ด้ วยกำรปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

คู่ค้ำและ/หรือ
เจ้ำหนี้

: บริษัทมีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีทำงธุรกิจกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ดำเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/
หรือเจ้ำหนี้อย่ำงเสมอภำค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์
ที่ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตำมพันธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ และ/หรือ
เจ้ำหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำ
และ/หรือเจ้ำหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ต่ำงๆที่ทีต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ ต้องรีบ
แจ้งให้คู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ทรำบเพื่อหำแนวทำงแก้ไข

คู่แข่ง

: บริ ษั ท มีน โยบำยที่ จะปฏิ บั ติต่ อ คู่ แข่ ง ทำงกำรค้ ำ โดยตั้ ง อยู่ บ นพื้ นฐำนของกติกำกำร
แข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่
สุจริต หรือไม่เหมำะสม โดยจะปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่พยำยำม
ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกควำมจริง
ไม่ละเมิดควำมลับ หรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล

พนักงำน

: บริษัทให้ควำมสำคัญกับพนักงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมี
นโยบำยที่จะดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภำพกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม มี
สวัสดิกำรที่เหมำะสม มีโอกำสที่จะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งมีสภำพกำรทำงำนที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนำมัย โดยจะให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พนั ก งำนอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด จั ด ให้ มี ส ภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนที่ ดี และ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้
ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมต่อพนักงำน กำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง และกำรโยกย้ำย รวมทั้งกำรให้รำงวัล และกำร
ลงโทษ กระทำด้วยควำมเป็นธรรม โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม
ของพนักงำนนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน โดยให้
โอกำสอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรือคุกคำม และสร้ำงควำมกดดัน
ต่อสภำพจิตใจของพนักงำน พนักงำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมตำมระบบและกระบวนกำรที่ กำหนด รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจำก
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พนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
ภำครัฐ

: บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ โดย
ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตำม
ครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

: บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ควำมสำคัญกับกำร
ปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำนต่ ำ งๆที่ เ กี่ ย วกั บ ควำมปลอดภั ย ควำมมั่ น คง สุ ข อนำมั ย และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรสร้ำงจิตสำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง คืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วน
สร้ำงสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของประชำชน ปฏิบัติและให้ควำมร่วมมือ
หรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงำนกำกับดูแล ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น
ใ ห้ เ กิ ด กำร พั ฒ น ำสั ง ค ม ชุ มช น สิ่ ง แ วด ล้ อ ม มุ่ ง สร้ ำง สร ร ค์ แ ละ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใสผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำ
เทียมกันและน่ำเชื่อถือ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำน
ช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท รวมถึงมี
กำรจัดทำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอในงบกำรเงิน
ซึ่งในกำรนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน
รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ
ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีกำรจัดตั้ งหน่วยงำนเฉพำะเนื่องจำกกิจกรรมใน
เรื่องดังกล่ำวยังมีไม่มำกนัก แต่ได้มอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรทำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
(1) การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ล งทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ น่ำเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้ลงทุน ทั้งกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
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กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
1.2 บริษัทจัดให้มีกำรรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดังกล่ำว รวมทั้งกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ำมี) ในรำยงำน
ประจำปี และ website ของบริษัท
1.3 คณะกรรมกำรมีกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยได้แสดง
ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจำปีของบริษัท
1.4 บริษัทจัดทำคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจ
กำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงิน
1.5 บริษัทเปิดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริกำรไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท
1.6 บริษัทเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครั้งของกำร
ประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และควำมเห็นจำกกำรทำ
หน้ำที่ รวมถึงกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำน
ประจำปีของบริษัท
1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทน ซึ่งรวมถึง
จำนวนเงินค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ำมี) ใน
รำยงำนประจำปีของบริษัท
(2) ข้อมูลขั้นต่าที่เปิดเผยบน website ของบริษัท
นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่กำหนด และผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปีแล้ว บริษัทจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นอย่ำงสม่ำเสมอด้วย เช่น website ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษทั
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้ำ
แบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้
ข้อมูลหรือเอกสำรอื่นใดทีบ่ ริษัทนำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน หรือสื่อต่ำงๆ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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8) โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ร่วมค้ำ และ Special Purpose Enterprises/
Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ำมี)
9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
10) กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้บริหำรระดับสูง
11) หนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น
12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี)
13) นโยบำยด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดขี องบริษัท
14) นโยบำยด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ
15) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถึงเรื่องที่
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
16) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
17) จรรยำบรรณสำหรับพนักงำนและกรรมกำรของบริษัท
18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงำน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูล
ได้ หมำยเลขโทรศัพท์
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะ
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบำทสำคัญในกำร
กำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร แผนกำรดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับ
ดูแล ตรวจสอบ ประเมิ นผลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ตลอดจนดำเนิน
กิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรม ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรกำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำย
บริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้
ถือ หุ้ น ซึ่ ง โครงสร้ำงกรรมกำรต้ อ งมี กรรมกำรที่ ไ ม่ ได้ เ ป็ นกรรมกำรบริ ห ำร อย่ ำงน้ อ ย 1 คน ที่ มี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจซื้อมำขำยไปเกี่ยวกับสินค้ำด้ำนวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และอย่ำง
น้อยอีก 1 คน ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรจัดให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยใน
กำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำว รวมถึงจำนวนปีกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจำปี และบน website ของบริษัท
1.2 คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวนกรรมกำรเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล
ที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ต้องมีจำนวนกรรมกำรรวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน ตำมกฎหมำย และไม่เกินกว่ำ 9 คน และมีกรรมกำรที่
ไม่เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งคณะ เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรกับกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557) คณะกรรมกำรบริษัทมี
จำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 5 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมกำรอิสระและ
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กรรมกำรตรวจสอบ 3 คน) และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 2 คน ประกอบด้วย กรรมกำรผู้จัดกำร 1 คน
และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 1 คน
1.3 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทมีสัดส่วนของกรรมกำรอิสระ 3 คน จำกจำนวนกรรมกำรทั้งสิ้น 7
คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท กรรมกำรอิสระดังกล่ำว
สำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงอิสระ ทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออก
เสียงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำร เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบด้วย ซึ่ง
จำนวนกรรมกำรอิสระและจำนวนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมกำร
อิสระและกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประกำร
1.4 คณะกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1.5 คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้มีจำนวนกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมสัดส่วนอย่ำง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
1.6 กำรแต่งตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้อง
มีควำมโปร่งใสและชัดเจน ในกำรสรรหำกรรมกำรให้ดำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรพิจำรณำจะต้องมีประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้นๆ โดย
มีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ตำมข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำก
ตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่
อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับ
ตำแหน่งอีกก็ได้
1.7 กรรมกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจ
ได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง ใหม่อี กได้โดยไม่จ ำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุ ณสมบัติ ในกำรดำรง
ตำแหน่ ง กรรมกำรอิ สระนั้ น คณะกรรมกำร กำหนดเป็ น นโยบำยว่ ำ สำหรับ ผู้ ที่ ได้ ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรอิสระต่อเนื่องมำแล้วเป็นระยะเวลำ 9 ปี หรือ 3 วำระติดต่อกัน คณะกรรมกำรจะทบทวน
ควำมเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมกำรอิสระผู้นั้นเป็นกำรประจำทุกๆ ปี
1.8 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแบ่งอำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล และ
กำรบริหำรงำนประจำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรถูก
เลือกตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำย กำรกำกับดูแลและกำร
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บริหำรงำนประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท
กับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจนและมีกำรถ่วงดุลอำนำจกำรดำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่ใน
กำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรในระดับนโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรทำ
หน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนด ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำร
ไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจำวัน แต่ให้กำรสนับสนุนและคำแนะนำในกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ำย
จัดกำรผ่ำนทำงกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ในขณะที่ กรรมกำรผู้จัดกำรรับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
1.9 คณะกรรมกำรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5
บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภำพกำรทำงำนของกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งหลำยบริษัทอย่ำง
รอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้อย่ำง
เพียงพอ
1.10 คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัท ตำม
ระเบี ยบข้อ บังคับ ของบริษัท ที่ว่ำกรรมกำรบริ ษัทจะประกอบกิจกำร หรือ เข้ำเป็นหุ้น ส่วนในห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำรอั นมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรไม่มีนโยบำยส่งผู้บริหำรเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ใน
กรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท จะเข้ ำด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรในบริ ษั ท อื่ น ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกคณะ
กรรมกำรบริหำรก่อน ยกเว้นกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในองค์กรกำรกุศลที่ไม่แสวงหำกำไร ทั้งนี้
กำรดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมำย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงำนในบริษัทไปอ้ำงอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภำยนอก
1.11 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทที่
เหมำะสม มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทำหน้ำที่
ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร โดยได้
เปิดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทในรำยงำนประจำปี และบน website ของ
บริษัท
1.12 คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขำนุกำรบริ ษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องทั้งด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท
2.

คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 บริษั ท ได้ แต่ งตั้ง คณะกรรมกำรชุดย่ อย ประกอบด้ วย 1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมกำรบริหำร และ 3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติหรือรับทรำบ
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2.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดไว้ในอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละ
คณะ โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยใดๆ เพื่อให้กำรทำ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง
3.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณประจำปี กำร
ควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและ
แผนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โดยได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และดูแลให้มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำร
เงินอย่ำงมีคุณภำพและถูกต้องตำมมำตรฐำนทำงบัญชีที่ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่
สำคัญของบริษัทอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ำยบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมำประชุมร่วมกัน และ
นำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำร/คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททุกไตรมำส โดย
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี
(รายละเอียดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2.3 การ
จัดการและการกากับดูแลกิจการ / 10. โครงสร้างการจัดการ / 10.1 คณะกรรมการบริษัท)
3.2 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำม
เห็นชอบนโยบำยดังกล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 โดย
บริษัทมีกำรสื่อสำรให้ทุกคนในองค์ กรได้เข้ำใจถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ กคนในองค์กรปฏิ บั ติต ำมนโยบำยที่ กำหนด ทั้ ง นี้ คณะกรรมกำรมี กำรทบทวน
นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ยึ ด มั่ น กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ถู กต้ อ งและเป็ น ธรรม โดยมี น โยบำยที่ จ ะก ำหนด
จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมำใช้และเผยแพร่ให้แก่
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ
และเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรม และกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรในรูปแบบต่ำงๆ โดยที่จรรยำบรรณดังกล่ำวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่ำนิยม และแนวทำง
ปฏิบัติงำน ที่พนักงำนทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงำนตำมกรอบจรรยำบรรณที่กำหนดไว้ในด้ำน
ต่ำงๆ โดยบริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้ทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงให้มี
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กำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำว ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว
อย่ำงจริงจัง
3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทำงที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบำยที่ไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำว แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำร
เกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลดังกล่ำวไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรม
ดังกล่ำว
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด ในเรื่องกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ กับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
ทั้ ง นี้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท จะได้ ก ำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนกำร
ดำเนินกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยจะเปิดเผยกำรทำรำยกำรไว้ในงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)
3.5 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำร และ
ระดับปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้ำงควำมมั่นใจ
ต่อฝ่ำยจัดกำรในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมี กำรจั ด สรรทรั พ ยำกรอย่ ำงเหมำะสมและบรรลุ เ ป้ ำหมำยตำมที่ ตั้ ง ไว้ ช่ วยปกป้ อ งคุ้ ม ครอง
ทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหำยหรือจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำม
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ ช่วยให้บุคลำกรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครอง
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำน
และผู้บริหำรในเรื่องต่ำง ๆ ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ติดตำมควบคุม และประเมินผลออก
จำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสม
และควำมมี ประสิ ท ธิภำพของระบบควบคุ ม ภำยในที่ ฝ่ำยบริ หำรจั ดให้ มีขึ้ น รวมทั้ งได้จั ดท ำและ
ทบทวนระบบกำรควบคุม ทั้งด้ำนกำรดำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 11. กำรกำกับดูแลกิจกำร

หน้ำ 71

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

นโยบำย และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบั ติงำน ตลอดจนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และยังให้ควำมสำคัญกับ
สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทได้ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท โดยให้บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของ
บริษัท ทำหน้ำที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม และ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในดังกล่ำวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำง
เต็มที่ ผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้ งนี้ บริษัทมีกำรติดตำม
ประเมิ น ผลอย่ ำ งสม่ ำเสมอ เพื่ อ ให้ ค วำมมั่ น ใจว่ ำ ระบบที่ ว ำงไว้ ส ำมำรถด ำเนิ น ไปได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน และทบทวนระบบที่สำคัญ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท
3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร และให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำย รวมทั้งรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็น
ประจำ และจะจัดให้มีกำรทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลำที่พบว่ำ ระดับควำมเสี่ยง
มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติ
ทั้งหลำย
3.7 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท
3.8 คณะกรรมกำรจัดให้มีแนวทำงดำเนินกำรที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่ำนทำง Website หรือรำยงำนตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบำะแสผ่ำนกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บริษัทกำหนดไว้ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4.

การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัทจัดให้มีกำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ และแจ้งให้
กรรมกำรแต่ละคนทรำบกำหนดกำรดังกล่ำว เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้
4.2 บริษัทกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกำหนดวัน
ประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี รวมทั้งอำจมีประชุมวำระพิเ ศษเพิ่มตำมควำมจำเป็น อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิดควำม
คล่องตัวต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่ง
ทำหน้ำที่ตัดสินใจตำมอำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยทุกครั้งที่มีกำร
ประชุมกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรจะนำเรื่องที่ผ่ำนกำรพิจำรณำมำแจ้งให้คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ เพื่อให้สำมำรถกำกับ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทัน
กำรณ์
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4.3 ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร จะเป็นผู้ดูแลให้
ควำมเห็นชอบและร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้ำเป็น วำระกำรประชุม โดยได้เปิดโอกำสให้
กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ำสู่วำระกำรประชุมอย่ำงอิสระได้ด้วย
และถือเป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำรทุกคนที่จะเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และ
เอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำ
ก่อนล่วงหน้ำ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้งเลขำนุกำรบริษัทได้เข้ำร่วมกำรประชุมด้วย โดยเป็นผู้
บันทึกรำยงำนกำรประชุม และจัดส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษั ทพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในกำรประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำร
เกี่ยวกับกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง โดยปกติคณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำร่วมกำร
ประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
4.5 ประธำนกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม มีหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้
อย่ำงเพียงพอ ซึ่งกรรมกำรทุกคนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม
ทั้งนี้ ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขำด
กรรมกำรทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรสำคัญอื่นๆ และหำก
กรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมกำรอื่นๆและฝ่ำยบริหำรของบริษัทต้อง
ดำเนินกำรตอบข้อสงสัยดังกล่ำวอย่ำงรวดเร็วและครบถ้วนเท่ำที่จะเป็นไปได้
ในกรณีที่กรรมกำรไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนุกำรบริษัท บันทึกข้อ
คัดค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงกำรคัดค้ำนต่อประธำนกรรมกำรได้
4.6 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงหรือฝ่ำยบริหำรที่เกีย่ วข้อง เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ตำมควำมจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสำรสนเทศ รำยละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
ในฐำนะผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก ทั้ ง จะได้ รั บ ทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่ อ สำมำรถน ำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำตั ด สิ น ใจของคณะกรรมกำร ตลอดจนเพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรมีโอกำสรู้จักผู้บริหำรระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน
ในอนำคต
4.7 คณะกรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จำกกรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท
หรื อ ผู้ บ ริ ห ำรอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ กำหนด และในกรณี ที่ จ ำเป็ น
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คณะกรรมกำรอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
4.8 คณะกรรมกำรกำหนดให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถประชุมกันเองตำมควำมเหมำะสม โดยไม่
มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรหรือฝ่ำยบริ หำรของบริษัทเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้อภิปรำย
ปัญหำต่ำงๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจ โดยแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำร
ทรำบถึงผลกำรประชุม รวมทั้งรำยงำนผลกำรประชุมให้ประธำนกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
บริษัททรำบด้วย ในกำรประชุมให้ ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของกำรประชุม หำกประธำน
กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมกำรหนึ่งท่ำน เพื่อทำหน้ำที่เป็น
ประธำนในที่ประชุมแทน และให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นเลขำนุกำรของกำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่
เป็นผู้บริหำร
5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง (Self Assessment)
เป็นประจำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำร
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5.2 บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทในภำพรวมไว้ในรำยงำน
ประจำปี

6.

ค่าตอบแทน
6.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของ
บทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกกรรมกำรแต่ละคน คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของ
ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมำะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติ
อยู่ในอุตสำหกรรม ขนำดกิจกำรที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพ
ตำมที่ต้องกำร พร้อมกันนี้ ยังพิจำรณำถึงหน้ำที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมกำรที่ได้รับ
มอบหมำยให้รับตำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น
6.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จั ด กำรและผู้ บริ หำรระดั บสู งควรเป็ นไปตำมหลั กกำรและนโยบำยที่
คณะกรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับ
ค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมำะสม และสอดคล้องกับผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะ
ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้น อีกทั้ง
ต้องเป็นอัตรำที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย
6.3 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ใน
กำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยใช้บรรทัดฐำนที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ำกับ
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กรรมกำรผู้จัดกำรตำมเกณฑ์ที่เป็นรู ปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยำว และกำรพัฒนำผู้บริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้
พิจ ำรณำให้ ค วำมเห็น ชอบผลประเมิน ข้ ำงต้ น และประธำนกรรมกำรเป็ น แจ้ง ผลกำรพิจ ำรณำให้
กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบ
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท แก่กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
7.2 ทุกครั้งที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจัดกำรจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่
7.3 คณะกรรมกำรกำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจำถึงแผนกำรพัฒนำและสืบทอด
งำน ซึ่งกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงมีกำรเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอด
งำนในกรณีที่ตนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
7.4 คณะกรรมกำรจัดให้มีโครงกำรสำหรับพัฒนำผู้บริหำรโดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็นประจำทุก
ปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่ำงปี และพิจำรณำควบคู่กันไปเมื่อพิจำรณำแผนสืบทอดงำน
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ห ำร และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือ
รับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้
เพิ่มเติมข้อมูลของกรรมกำรทีเ่ ป็นผู้มีควำมรู้ทจี่ ะทำ
11.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นำยถกล นันธิรำภำกร
2. นำยโสตถิธร มัลลิกะมำส
3. นำงสำววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำยถกล นันธิรำภำกร เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน โดยนำยถกล นันธิรำภำกร จบกำรศึกษำปริญญำเอก จำก Col. Of BAd./ Accounting, MIS,
Economics, University of Arkansas, USA ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และ
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ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 แล้ว และมีนำงสำวปวรวรรณ สำย
พันธุ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนพิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบั ติงำน แผนกำรตรวจสอบประจำปี และงบประมำณ
รวมทั้งบุคลำกรว่ำ เหมำะสม สอดคล้องกับขอบเขตกำรปฏิบัติงำน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจ ำรณำรำยกำรที่ เกี่ย วโยงหรื อ รำยกำรที่ อำจมีค วำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
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- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
- รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัทโดยตรง และกรรมกำรบริษัทยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก
8. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อด ำเนิน กำรปรับ ปรุ งแก้ไ ขภำยในระยะเวลำที่ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
- รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
- กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนว่ ำ มี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ ง ต่ อ สำ นั กงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์
9. สรุปภำรกิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรเชิญกรรมกำร พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของบริษัทมำร่วมประชุมหำรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรปรึกษำหำรือผู้เชี่ยวชำญหรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำหรือ
ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกเป็นครั้งครำวในกรณีจำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท กำรขอให้พนักงำนของ
บริษัทส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกิจกำรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่ำงๆ
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนภำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กำรมอบหมำยให้พนักงำนหรือลูกจ้ำง
ของบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนกระทำกำรใดๆ ภำยในขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่ำที่ได้รับ
มอบหมำยหรือร้องขอจำกบริษัทย่อย และเท่ำที่อำนำจหน้ำที่จะเปิดช่องให้ดำเนินกำรได้
ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จึงได้ว่ำจ้ำงบริษั ท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกและ
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) โดยทำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม
11.2.2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวนกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้
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ชื่อ
1. นำยวิรัฐ สุขชัย
2. นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์
3. นำงวลีรตั น์ เชื้อบุญชัย

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

โดยมีนำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ ห ำรแต่ งตั้ ง โดยคณะกรรมกำรบริษั ท โดยจะต้อ งพิ จ ำรณำจำกประวั ติ กำรศึ กษำและ
ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยกรรมกำรบริหำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำด
คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ อ อก
กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลำออกไปถึง
บริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
เข้ำเป็นกรรมกำรบริหำรแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเรื่องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่กลั่นกรองและ
กำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท ตลอดจน
กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ ประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทตำมนโยบำยที่กำหนด โดยสรุป คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. นำเสนอนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณประจำปีของบริษทั กำรขยำยกิจกำร
กำรกำหนดแผนกำรเงิน โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน ตลอดจนพิจำรณำและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ำย
บริหำร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย และมีหน้ำที่ต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจำ
3. พิจำรณำอนุมั ติกำรใช้ จ่ำยเงิน ลงทุน ที่ สำคั ญๆ ที่ ได้ กำหนดไว้ใ นงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่จะได้รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว
4. พิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืมเงิน กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ หรือกำรขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท แต่ละรำยกำรภำยในวงเงิน
ไม่ เ กิน 10 ล้ำนบำท และภำยในวงเงิน รวมไม่เ กิน 30 ล้ ำนบำท และกรณี ที่ต้ อ งใช้ ทรั พ ย์สิน ของบริ ษั ทเป็ น
หลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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5. พิจำรณำอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมำณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี
และอนุมัติค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มจำกงบประมำณประจำปีไม่เกิน 5 ล้ำนบำท และเมื่อมีกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวแล้ว ให้
แจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบต่อไป
6. พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริษัท กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. กำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ง
บริหำรในระดับผู้จัดกำรทั่วไปขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร รวมทั้งกำรโยกย้ำย เลิกจ้ำง กำหนดเงิน
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมำะสม สำหรับพนักงำนบริหำรดังกล่ำว
8. มีอำนำจในกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจหรือกำรมอบอำนำจนั้นๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอำนำจอนุมัติกำรดำเนินกำรใน
เรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกำหนด
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป
11.2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจำนวนกรรมกำร 13 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยวิรัฐ สุขชัย
นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นำยประชำ พร้อมพรชัย
นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์
นำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์
นำงสำวอุไรรัตน์ หำญทวีภัทร
นำงสำวชลธี แปลกประจิตต
นำงสำวศิริพร สัสดีเดช
นำงสุนทรี เกษประยูร

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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10.
11.
12.
13.

ชื่อ
นำยนนทพัฒน์ โพธี
นำยจำนงค์ ศำลำ
นำงนงลักษณ์ ยุทธโกศำ
นำยสุวรรณ เงินยิ่ง

ตาแหน่ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

โดยมีนำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรดำรงตำแหน่งของหัวหน้ำสำยงำนต่ำงๆ ซึ่งหำกมีกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงลำออกระหว่ำงดำรงตำแหน่ง ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตั้ งบุคคลใหม่เข้ำดำรงตำแหน่งแทน
และนำเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครั้งถัดไป
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยง
ประเภทต่ำงๆ ที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
3. ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่กำหนด
7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรดำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของ
บริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกล
ยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ
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11.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 คณะกรรมการบริษัท
บริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ในกำรคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่
และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตำมสำยงำนที่เกี่ยวข้อง กรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และผู้บริหำรของบริษัทร่วมกันเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ศักยภำพ โดยจะพิจำรณำให้ควำมสำคัญต่อ
ผู้มีทักษะ ประสบกำรณ์ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) กรรมกำรต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุ ร กิจ มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ และมี เ วลำเพี ย งพอที่ จ ะอุ ทิ ศ ควำมรู้
ควำมสำมำรถและปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทอย่ำงเต็มที่
2) กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำม
เหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูล
รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรแสดงชื่อบุ คคลในระบบข้อมู ลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริห ำรของบริษั ทที่ออก
หลักทรัพย์
3) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4) กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่บริษัททำขึ้นไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
กำรเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
จั ด กำรกิ จ กำรทั้ ง ปวงของบริ ษั ท และมี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรภำยในขอบเข ตของกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนำจกระทำกำรใดๆตำมที่ระบุ
ไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำว ทั้งนี้กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
หรือไม่ก็ได้
2. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำร
ทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
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3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถอื หุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็
ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำร เท่ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
4. ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำม
โดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสำม
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกว่ำ
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุด นั้น เป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง
กรรมกำรผู้ออกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
5.

กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำ
ออกไปถึงบริษัท
กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัดทรำบด้วยก็ได้

6.

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้น
แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้
เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวน
กรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

7.

ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งยังคงอยู่รักษำกำรใน
ตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจกำรของบริษัทต่อไปเพียงเท่ำที่จำเป็นจนกว่ำกรรมกำรชุดใหม่เข้ำรับหน้ำที่ เว้น
แต่ศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่คณะกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมคำสั่งศำล
คณะกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง ต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่
ภำยใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจำกตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 14 วัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม
ด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำ 3 วันติดต่อกัน
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8.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 กรรมการอิสระ
บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมกำรอิ ส ระ เข้ ำ ร่ วมใน
คณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ และมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้
ที่จะมำทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำม
เหมำะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี้
หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่มี
คุณสมบัติตำมที่กำหนดข้ำงต้นเข้ำมำดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่ง
ได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่ว นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
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ได้ พ้น จำกกำรมีลั กษณะดั งกล่ำวมำแล้วไม่น้ อยกว่ ำ 2 ปีก่อ นวั นได้รั บแต่ง ตั้ง ให้เ ข้ำดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผู้สอบบัญชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับ
แต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิ ชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติควำมเป็นอิสระของตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับกำรรำยงำนข้อมูลประวัติกรรมกำร ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 561) และรำยงำนประจำปีของบริษัท
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน
เพื่อทำหน้ำที่ในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และต้อง
ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
กรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับ ที่กำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 11. กำรกำกับดูแลกิจกำร

หน้ำ 84

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

 กรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
พนักงำนระดับสูงของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ และงำนบริหำรของ
บริษัท และสำมำรถกำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
 ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบำยที่จะสรรหำผู้บริหำรโดยคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และจะต้องได้รับกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
คณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผู้พิ จำรณำคัดเลือ กบุค คลเข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผู้จั ดกำร โดยกำรแต่ งตั้ ง
กรรมกำรผู้จัดกำรต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้ำเป็นพนักงำนในระดับต่ำงๆ ยกเว้น
พนักงำนบริหำรตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรทั่วไป นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลเข้ำดำรง
ตำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรทั่วไปขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งหัวหน้ำหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน จะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน
11.4 การกากับดูแลงานการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปัจจุบันบริษัทไม่มี กำรลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัท ร่วม อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนในอนำคต บริษัท มี
นโยบำยลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพ
และสำมำรถสร้ำงผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยำว โดยหำกเป็นกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนด
นโยบำยกำรบริหำรงำน เสมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท ตลอดจนกำรส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นหรือเป็นไปตำมข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับกำรลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบำยเข้ำ
ไปควบคุมมำกนัก ทั้งนี้ กำรจะส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรของบริษัทจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และขึ้นกับ
ข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้ำที่ติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ ชิดเพื่อให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่บริษัทได้กำหนดไว้
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีกำรกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันกำรหำประโยชน์จำกข้อมูลภำยในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรำย โดยบริษัทได้
กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริษัท และแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแสวงหำประโยชน์
ส่วนตนเป็ น คำสั่ง ที่ เป็ น ลำยลักษณ์ อั กษร และได้แ จ้ งให้ ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบั ติ รวมทั้ งกำหนดให้ กรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องไม่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยใน และ/หรือ
เข้ำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดย
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ทำงตรงหรือทำงอ้อม นอกจำกนี้ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนที่อยู่ในหน่วยงำนที่ ได้รับข้อมูลภำยในของบริษัท
ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน และห้ำมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อขำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม (เช่น
Nominee ผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล) ภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี
และหลังกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร
บริษัทได้กำหนดโทษทำงวินัยสำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ หรือ
นำไปเปิดเผยจนอำจทำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ
กำรตักเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำร และผู้บริหำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และบทกำหนดโทษตำม พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัท รวมทั้ง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททรำบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ดังกล่ำว ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 3 วันทำกำร นับ
จำกวันที่ซื้อ ขำย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และเพื่อกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป
Update ข้อมูลค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 และงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชี โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
หน่วย : บำท
ปี 2556
ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.มิ.ย.)
ค่ำสอบบัญชี
861,049
160,000396,480
ค่ำบริกำรอื่น
ค่าบริการรวม
861,049
160,000396,480
ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บำท
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