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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมความสาเร็จในภาพรวมของ
บริษัทฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นห้าหมวดได้ ดังนี้
(1)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือ
โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ฯ เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสาคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
(ก)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัท ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน (หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการ
ประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม
(ข)
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์
การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการส่งคาถามล่วงหน้า พร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย
(ค)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ บริษัท ฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
ส่วนที่ 2.3 หน้าที่ 24

บริษัท คาราบาวกรุป๊ จากัด (มหาชน)

(ง)
ในการประชุมแต่ ละครั้ ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ที่ใช้ใ นการประชุ ม
รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
(จ)
ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ใน
การซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบคาถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อนาไปพิจารณา หรือ
ดาเนินการตามสมควรต่อไป
(ฉ)
บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
(ช)
บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสีย งในวาระที่ สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ย วโยง การท า
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
(ซ)
เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนาส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่กาหนด
(2)
หมวดที่ 2 การปฏิ บั ติต่ อ ผู้ถือ หุ้ นอย่ า งเท่ าเที ย มกั น (The
Shareholders)

Equitable

Treatment

for

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นราย
ย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัท ฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสี ยงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระที่คณะกรรมการบริษัทจะได้กาหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
การดาเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ตามลาดับวาระการประชุม โดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ หรือนา
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ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้
ให้ความรู้แก่ ก รรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ ภาระหน้า ที่ใ นการรายงานการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ใ น
บริษัทฯ ของตนเอง คู่ สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(3)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย
บริษัทฯ ได้กาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ฯ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า ชุมชนและ
สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งจะดาเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
(ข)

พนักงาน

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของพนั ก งานทุ ก คนในบริษั ท ฯ ซึ่ ง จะมี ส่ว นร่ ว มในการ
ขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในการทางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นาข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ
รั ก ษาพยาบาล ครอบครั ว ไปเปิ ด เผยให้ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง เว้ น แต่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยต่ อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
(ค)

ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม
จริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ดีและกฏหมายที่กาหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของ
ข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
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(ง)

ชุมชนและสังคม

ในฐานะที่เป็นบริษัทไทย บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในบุญคุณของประเทศและความ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัท ฯดาเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง เน้นการปลูกจิตสานึกความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่
กระทาการใด ๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย
เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัท ฯ จะยึดถือแนว
ปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้
(1)
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่าง
น้อยครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่ กาหนดในหลั กการก ากับดูแลกิจการที่ดี สาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(2)
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
(4)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯได้
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุน
ถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และนาเสนอข้อมู ลที่เป็น
ปัจจุบัน โดยข้อมูลบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่าตามที่กาหนดในหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed
Companies, 2012) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
จริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของ บริษัทฯ จัดทาขึ้นตามมารตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
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เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น โดยบริ ษั ท ฯ จะจั ด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ (Management
Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูลและ
เข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในแต่ ล ะไตรมาสได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้ อย่างมี เหตุผลว่าการบั นทึกข้อ มูลทางการบัญ ชีมีความถูกต้อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะด ารงรัก ษาไว้ซึ่ ง
ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท
(5)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(ก)

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาและ
กาหนดนโยบายทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท
สาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวนหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทั้ ง คณะ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการทั้ ง สิ้ น เก้ า ท่ า น แบ่ งเป็ น กรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร (Executive
Director) จานวนหกท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จานวนสามท่าน ซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบจานวนสามท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
(ข)

คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น ห้า ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กาหนด
แนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิ จ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นสามท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ ได้
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น หกท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบุความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นห้า
ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกาหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมี
บทบาทสาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความ
เหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 10 โครงสร้างการจัดการ
(ค)

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริษัท ฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กาหนด
นโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
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(ง)

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่กาหนดในพ.ร.บ.
บริษัทมหาชน รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็น
การล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันทาการก่อนวันประชุม
จ านวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท นั้ น จะเป็ น ไปตามความเหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่าหกครั้งต่อปี
(จ)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การ
ประเมินผลนั้นจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล โดยบริษัท ฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ สามปี โดยจะเปิดเผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
(ฉ)

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริษัทอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่
ในอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกาหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และคานึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ พิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการกาหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัว
เงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(ช)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการภายในบริษัท ฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
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11.2

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรมการชุดย่อยทั้งสิ้น สี่ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการเก้าท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ1
นายยืนยง โอภากุล1
นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
นายสุพจน์ ธีระวัฒนชัย
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
นายดิสธร วัชโรทัย2

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศุภิสรา สุณการวัฒณพงศ์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ:

1

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล เป็นกรรมการเดิมของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2557
2
นายดิสธร วัชโรทัย ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อแทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

(1)

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ได้มีมติกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้
 คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท และ
บริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น
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 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็ม
คณะเว้นเสียแต่จะมีเหตุจาเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสาคัญ
รายการที่มีนัยสาคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสาคัญต่อ
บริษัทฯ รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนดนโยบายการบริหารการเงิน
และการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทฯ เป็นต้น
 ดาเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบ
จัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
 จัดให้มีการทางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความ
ถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ
 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนิน
ธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยฝ่ายบริหาร
 กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ย รวมถึ ง ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การบริ ห ารและการจั ด การของฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น
 ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
 พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
 จัดให้มี และปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม
หลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
 พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
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ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจหรือ
มอบอ านาจช่ว งที่ท าให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้ จัดการ และคณะอนุกรรมการชุ ดต่า ง ๆ ดัง กล่า วสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีที่
ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป


พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้ง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่
และการดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

พิจารณาและ/หรือให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการท ารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และ/หรือ การเข้ าท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กากับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อย

ดาเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

จัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิดเผยงบ
การเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ

คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะ
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เป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
(ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง) เว้ นแต่ เ ป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่เ ป็ น ไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว


ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่

เหมาะสม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมั ติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดาเนิน
ธุรกิ จตามปกติ ของบริษั ทย่อ ยและบริ ษัทร่ วมได้ ตามแต่ ที่ก รรมการของบริ ษัทย่ อยและบริษัท ร่ว มจะเห็นสมควรเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ทั้ ง นี้ กรรมการตามวรรคข้ า งต้ น ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ นั้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ บทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับ การ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณ
ขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการเปรียบเที ยบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
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 รายการตั้งแต่ข้อ (1) ถึงข้อ (7) ดังต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และ/หรือหากเข้าทารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ไปในทางใดนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้า
ทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ
(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯใน
การอนุมัติรายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็นสาระสาคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
(4) การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็น
สาระสาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสาคัญ
(6) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชาระหนี้ได้ หรือการให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(7) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการ
 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่
เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้ว
อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
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 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่
เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ใน
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10.0 ของทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกนตาม
นิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยนั้น
 การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่
ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10.0 ของทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกนตามนิยามของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทารายการอื่นใด ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของ
บริษัทย่อย
 การเลิก กิ จ การของบริ ษัท ย่ อ ย ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กรณี ที่ เมื่ อ ค านวณขนาดของกิ จการบริ ษั ท ย่อ ยที่ เลิ ก นั้ น
เปรี ย บเที ย บกั บ ขนาดของบริ ษั ท โดยน าหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และ
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความ
เสี ยหายใด ๆ อั นเกิ ดขึ้ นเนื่อ งจากการเปิ ดเผยข้อ มูลต่อ ผู้ ถือ หุ้น หรื อประชาชนทั่ วไปโดยแสดงข้ อความที่ เป็ นเท็จ ใน
สาระสาคัญหรื อปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้ บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของ
ข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้
ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ และของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม ทั้ ง ที่ ไ ด้ ม าจากการกระท าตามหน้ า ที่ ห รื อ ในทาง
อื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสาคัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เ กี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะ
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ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจ จุ บั น คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการตรวจสอบสามท่ า น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
นายดิสธร วัชโรทัย 1
หมายเหตุ

1

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายดิสธร วัชโรทัย ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อแทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีนางสาวอชิรญา สิทธัครเดช ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 มีมติกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้
 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
 สอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัท ฯ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
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 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจน
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุม
และกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
 จัดท ารายงานประวัติ ของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปีข องบริ ษัท ฯ
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
 รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ลงทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรรมการตรวจสอบ
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภท
รายการหรือการกระทาที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
-

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

-

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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(2)

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2557 มี มติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารห้าท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวศุภิสรา สุณการวัฒณพงศ์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติกาหนดขอบเขต
อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้
 คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัทฯ กลั่นกรองและกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอด
ถึงการตรวจและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
 นาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
ของบริษัทฯ การขยายกิจการ การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรั พยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและ
กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาเนินงานที่เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ ฯ เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวม
ตลอดจนตารางกาหนดอานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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(CEO) มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายการลงทุน รายจ่ายเบิกสินค้าเผยแพร่ รายจ่ายตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ ค่าการกุศลและค่ารับรองในวงเงินจานวนไม่เกิน 50.0 ล้านบาท
 พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจหรือการมอบอานาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดัง กล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
(3)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน

หกท่านดังต่อไปนี้
รายชื่อ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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โดยนางสาวอชิรญา สิทธัครเดช ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติกาหนดขอบเขต
อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้
 พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการ
ลงทุน ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยกาหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
 กาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับองค์กร
 กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จ โดยมุ่งเน้นการคานึงถึง
ความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท ทราบเป็นประจา ในกรณีที่มีเรื่องสาคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
(4)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนห้าท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
นายดิสธร วัชโรทัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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โดยมีนายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติกาหนดขอบเขต
อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้
(ก)

การสรรหา

 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม
กับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
 กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริ ษัทและ
ผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
(ข)

การกาหนดค่าตอบแทน

 กาหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ได้เป็นตัวเงิน ของกรรมการและผู้บริ หารตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
11.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1)

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กาหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2557 กฎบัตรดังกล่าวกาหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(ก)
กรรมการบริษัทไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กรรมการ
ต้อ งมี คุณ สมบั ติค รบถ้ว นและไม่มี ลักษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่ าด้ ว ยบริษั ทมหาชนจ ากั ด และกฎหมายว่ าด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
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บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกาหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ใน
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ข)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ห้าคนและกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(ค)
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของ
กรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า สามคน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 28/2551") ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ง)
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการตรวจสอบไม่ น้ อ ยกว่ า สามคน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด
(จ)
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธานกรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
บริษัทก็ได้
(2)

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทางานและความเหมาะสม
ด้านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ
มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า สาม
ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
(ก)
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิอ อกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข)
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจาหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดั งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ค)
ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง)
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(จ)
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มี อานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานัก งาน
ก.ล.ต.
(ฉ)
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัท ฯ และไม่เ ป็น ผู้ถือ หุ้น ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุ้น ส่ว นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ช)
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ)
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ)

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ

บริษัทฯ
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(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบนั้น
ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
(ก)
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ โดย
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามท่าน กรรมการตรวจสอบนั้นแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษั ทฯ ที่มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(ข)
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ
ตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งระบุไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2
(ค)
เมื่ อ กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ ง หรื อ มี เ หตุ ที่ ก รรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่าสามคน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ทดแทนให้ครบถ้วนภายในสามเดือนนับแต่วันที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(4)

(ง)

ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(จ)

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสามปี

คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือ การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการบริหารนั้ น
ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
(ก)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน

(ข)
คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหาร
ก็ได้
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(5)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษั ทฯ โดยมีหน้าที่สาคัญ
ในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม
ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับ
เข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
(6)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่ อ ก าหนดนโยบายด้า นการสรรหาบุ ค คลที่จ ะเข้ ามาเป็ นกรรมการและผู้ บ ริ หารระดับ สู ง และกลั่ นกรองบุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสาคัญในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึง
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจานวนไม่น้อยกว่า
สามคน คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ครบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมี
นัยสาคัญเป็นของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้บริษัท ฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัท
ย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 จึง
ได้มีมติอนุมัตินโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อกาหนดกลไกในการกากับดูแล
บริษัทย่อย และกาหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
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ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 รายละเอียดการกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีดังนี้
11.4.1 การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัท ฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม
บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัท ฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ใน
เรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจาปี การเลือกตั้ง
กรรมการและการกาหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงิน
กาไร การอนุมัติเรื่องอื่น ๆ และการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติ
ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ
บริษัทย่อย และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
11.4.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย
บริษัท ฯ ได้กาหนดโครงสร้า งการบริ หารจัดการของบริ ษัทย่ อยเพื่อสามารถควบคุม ดูแลการจัดการ และ
รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ฯ รวมทั้งมีมาตราการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
ย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น โดยกาหนดให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(2)

การกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดารงตาแหน่งในบริษัท
ย่อยนั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2557 กาหนดขึ้น กฎบัตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าใจ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส ที่สาคัญ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ตลอดจนนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กาหนดขึ้น
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(3)

การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

(ก)
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกรรมใด ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย
มอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกาหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ทราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการ
พิจารณานั้นจะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทั ย่อยและบริษัทฯ เป็นสาคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้อง
ไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข)
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ
อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
บุคคลดังกล่าวได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย
ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
 การทาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 การใช้ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ล่ ว งรู้ ม า เว้ น แต่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนแล้ว หรือ
 การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่า
ฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(4)

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

(ก)
บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่าง
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวในทานอง
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
(ข)
บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และบริษัทฯ
มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่าง
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เคร่งครัดทันที ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสาคัญใด ๆ บริษัทฯ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนาส่ง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
(5)

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
(ก)
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าเกีย่ วกับหน้าที่ที่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(ข)
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนาส่งสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง โดยให้
จัดทาและนาส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในสามวันทาการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
(ค)
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่
จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผูอ้ านวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
เวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
(ง)
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อใช้ใน
การซื้ อขาย หรือเสนอซื้อหรื อเสนอขาย หรือ ชักชวนให้ บุคคลอื่น เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หุ้ นสามั ญของบริ ษัทฯ หรื อ
หลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในวิสัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ให้ข้อมูลภายในดังกล่าวข้างต้นต่อบุคคลภายนอกเพื่อกระทาการดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
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(จ)
กรรมการ และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามและรั บ ทราบถึ ง กฎหมาย หรื อ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนั้น กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ควรทาการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อเก็งกาไร
(6)

การทาธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ตามแต่ขนาดรายการที่
คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทาธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
แล้ว
11.4.3 การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย
(1)
บริษัทย่อยมีหน้าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท ฯ พร้อม
ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท
ประจาไตรมาสหรือประจาปีนั้นแล้วแต่กรณี
(2)
บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดทางบประมาณการผลการดาเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
(3)
บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสาคัญต่อบริษัท ฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับ
การร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
11.5

การดูแลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ บริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึง ความสาคัญและ
ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อ เนื่อง บริษัทฯ ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
สรุปได้ดังนี้
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(1)

แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กาหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลซึ่งเป็น ความลับทางการค้าข้อมูลภายในต้องได้รับการ
ปกปิดไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกได้ โดยอาจแบ่งระดับชั้นความลับเป็นหลายระดับตามความสาคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่
เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตน
ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ทั้งนี้ ข้ อมู ลความลับ ที่อ อกสู่ สาธารณะต้อ งได้รั บความเห็ นชอบจากรรมการผู้ จัด การ ซึ่ งผ่ านการ
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารแล้ว สาหรับข้อมูลที่มีนัยสาคัญมาก อาจมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้
ข้อมูลแก่สาธารณะ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชนต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานกลางผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
แก่สาธารณะ ได้แก่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารการลงทุน
ในการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษัทจะไม่ตอบคาถามหรือแสดงความเห็นแก่
บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัท เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคาถามเหล่านั้น
(2)

แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ จากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่
จะทาได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัท ฯ ตามความจาเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็น
สารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจากัดในการนาไปใช้ บริษัทฯ ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกัน
แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และเจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนต้องกาชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางข้อกาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับ
มอบหมายของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ฯ และ
ของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสาคั ญต่อบริษัทฯ
บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด รวมทั้งอาจถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
11.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด (เดิม บริษัท สานักงาน เอินส์ท
แอนด์ยัง จากัด) สาหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และการสอบทานงบการเงินสาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เท่ากับ
2,160,000.0 บาท และ 330,000.0 บาท ตามลาดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท
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บริษัท คาราบาวกรุป๊ จากัด (มหาชน)

สานักงาน อี วาย จากัด สาหรับการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อใช้ในการประกอบหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขออนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกแก่นักลงทุน
บริษัทฯ เท่ากับ 550,000.0 บาท
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
11.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ

เนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ดังนั้น สาหรับปี
2556 และไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบจึงยังมิได้มีการจัดประชุมแต่อย่างใด
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