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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัทฯ ยึดถือและปฏิ บัติตามหลักการกากับดูแ ลกิจการที่ดีในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ผ่า นทางกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มความสาเร็ จในภาพรวมของ
บริษัทฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี
2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนด
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วน
ได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็ นห้ าหมวดได้ ดังนี ้
(1)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญต่อสิทธิ พื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิ ในการซื ้อขายหรื อ
โอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อ ใช้ สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั ้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท ฯ เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์ สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็ นต้ น
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นช่องทางสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้ สิทธิ ของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้
ด้ วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบตั ิในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนด
เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นดังนี ้
(ก)
เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้น มีโอกาสได้ ศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท ฯ ที่ เกี่ยวข้ อ งกับ การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อยเจ็ดวัน (หรื อ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ กฎหมายกาหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมี รายละเอียดข้ อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการ
ประชุม โดยมีคาชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรื อประกอบมติที่ขอ พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ กาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้ รวมทั ้งแผนที่แสดงการประชุม
(ข)
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น ส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์
การส่งคาถามล่วงหน้ าให้ ชัดเจน และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงการส่งคาถามล่วงหน้ าพร้ อมกับการน าส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าดังกล่าวไว้ บน website ของบริษัทฯ ด้ วย
(ค)
ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ ว มประชุมได้ บริ ษัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ บริ ษัท ฯ ได้
จัดส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุม
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(ง)
ในการประชุม แต่ ละครั ง้ ประธานที่ป ระชุม จะชี แ้ จงเกี่ ยวกับ กฎเกณฑ์ ที่ใ ช้ ใ นการประชุม
รวมถึงขั ้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
(จ)
ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ใน
การซักถามแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องเข้ า ร่ วมประชุม
เพื่อตอบค าถามในที่ประชุม พร้ อ มทั ้งรับฟั งความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือ หุ้นเพื่อน าไปพิจารณา หรื อ
ดาเนินการตามสมควรต่อไป
(ฉ)
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจนับ หรื อตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
(ช)
บริ ษั ท ฯ จะใช้ บัตรลงคะแนนเสีย งในวาระที่ สาคัญ เช่ น การท ารายการเกี่ ยวโยง การท า
รายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
(ซ)
เมื่อการประชุมแล้ วเสร็ จ บริ ษัท ฯ จะจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
และสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้ วนาส่งรายงานการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ภายในเวลาที่กาหนด
(2)
Shareholders)

หมวดที่ 2 การปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ถื อ หุ้ นอย่ างเท่ าเที ย มกั น (The Equitable Treatment for

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิและคุ้มครองสิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทั ้งผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็ นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ หุ้นราย
ย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั ง้ นี ้ และบริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าเป็ นบริ ษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ แล้ ว
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่ มทางเลือกในการประชุมให้ แ ก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ า ร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ การเสนอวาระที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ตามลาดับวาระการประชุม โดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้ วน พร้ อมแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั ้งจะไม่เพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่มีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาใน
การศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อ งซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริ ห าร พนักงาน และลูกจ้ าง รวมตลอดถึง คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิ ติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล รวมถึงได้ กาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อนา
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ข้ อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนไว้ แล้ วตามนโยบายการป้องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ รวมทั ้งได้
ให้ ความรู้ แก่ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกับ ภาระหน้ า ที ่ ใ นการรายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ใ น
บริ ษั ท ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(3)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียและปฏิ บัติอย่างเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดย
บริษัทฯ ได้ กาหนดให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ าและคู่แข่งทางการค้ า ชุมชนและ
สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

ผู้ถอื หุ้น

บริษัทฯ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหุ้น
รวมทั ้งจะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใสและเชื่อถือได้ ต่อผู้ถือหุ้น
(ข)

พนักงาน

บริ ษั ท ฯ ตระหนักถึง ความสาคัญของพนั กงานทุ กคนในบริ ษั ท ฯ ซึ่ง จะมี ส่ว นร่ ว มในการ
ขับเคลือ่ นให้ บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้ นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในการทางาน ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ เคารพในความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นาข้ อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ
รั ก ษาพยาบาล ครอบครั ว ไปเปิ ดเผยให้ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อง เว้ นแต่ เ ป็ นข้ อมู ล ที่ ต้ องเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบังคับของกฎหมาย
(ค)

ลูกค้ าและคู่แข่ งทางการค้ า

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปตาม
จริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้ ลกู ค้ าของบริษัทฯ ได้ รับประโยชน์ สงู สุดจากสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ดีและกฏหมายที่กาหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของ
ข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน และหลีกเลีย่ งวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
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(ง)

ชุมชนและสังคม

ในฐานะที่เป็ นบริษัทไทย บริ ษัท ฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในบุญคุณของประเทศและความ
เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้ นการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท ฯดาเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเน้ นการปลูกจิตสานึกความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมให้ เกิ ดขึ ้นในบริ ษั ท ฯ อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงสนับ สนุนกิ จกรรมที่ก่อให้ เ กิดประโยชน์ ต่อ ส่วนรวม และไม่
กระทาการใด ๆ ที่ขดั หรือผิดกฎหมาย
เพื่อให้ นโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวข้ างต้ นเกิดผลในทางปฏิ บัติ บริ ษัท ฯ จะยึดถือแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี ้
(1)
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มให้ มีความชัดเจน โดยอย่าง
น้ อ ยครอบคลุมหลักการต่ าง ๆ ที่ กาหนดในหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรั บบริ ษั ทจดทะเบี ยน ปี 2555 ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(2)
บริษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยเปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางใน website และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
(4)

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Transparency)

บริษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทั ้งรายงานข้ อมูลทาง
การเงินและข้ อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตลอดจนข้ อมูลที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพ ย์ ข อง บริ ษั ท ฯ ซึ่งมี ผลกระทบต่ อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี ส่ว นได้ เ สียของบริ ษั ท ฯ เพื่อ ให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ทั ้งหมดได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ และบริ ษัทฯได้
เข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ แล้ ว บริษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีกลไกที่จะดูแลให้ มั่นใจได้ ว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุน
ถูกต้ อง ไม่ทาให้ สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
นอกจากการเผยแพร่ ข้ อมูลตามเกณฑ์ ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ แบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ ว บริ ษัท ฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางอื่นด้ วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และนาเสนอข้ อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั โดยข้ อมูลบน website ของบริ ษัทฯ อย่างน้ อยจะประกอบด้ วยข้ อมูลขั ้นต่าตามที่กาหนดในหลักการกากับดูแล
กิจ การที่ ดี สาหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ยนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed
Companies, 2012) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ น
จริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของ บริษัทฯ จัดทาขึ ้นตามมารตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่
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เหมาะสมและถื อปฏิ บัติอย่ างสม่ าเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั ้งมี การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น โดยบริ ษั ท ฯ จะจั ด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจั ด การ ( Management
Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ นักลงทุนทราบข้ อมูลและ
เข้ าใจการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ กั บ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในแต่ ล ะไตรมาสได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้
นอกเหนือจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการดารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ผล เพื่อให้
มั่น ใจได้ อ ย่ า งมี เหตุผลว่ า การบันทึกข้ อ มูลทางการบัญชี มี ความถูกต้ อ ง ครบถ้ ว น และเพี ยงพอที่ จ ะดารงรั กษาไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงมี
การแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หารเพื่อท าหน้ า ที่ในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท
(5)

หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
(ก)

โครงสร้ างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ วยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาใช้ ในการพัฒนาและ
กาหนดนโยบายทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อบริ ษัท ฯ และ
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์ กร ตลอดจนมีบทบาท
สาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิ บัติงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ
ให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนกรรมการทั ้งคณะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกรรมการทั ้งสิ ้นเก้ าท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่
เป็ นผู้บริ หาร (Executive Director) จานวนสี่หกท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (Non-Executive Director) จานวน
ห้ าสามท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจานวนสามท่าน โครงสร้ างกรรมการดังกล่าวจะทาให้ เกิดการถ่วงดุลในการออก
เสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ยังได้ แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ การ
กากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี ้
(ข)

คณะกรรมการชุดย่ อย
 คณะกรรมการบริหาร
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บริ ษัท ฯ มีกรรมการบริ หารทั ้งสิ ้นห้ าท่ าน โดยคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้กาหนด
แนวทางและกลยุท ธ์ ใ นการดาเนิน ธุ รกิจ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท และเพื่ อให้ การ
บริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั ้งสิ ้นสามท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ อง
ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ หน้ าที่ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั ้งนี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งท่าน จะต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ ได้
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีกรรมการบริ หารความเสี่ยงทั ้งสิ ้นหกท่าน เพื่อปฏิ บัติหน้ าที่ระบุความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิ บัติตามมาตรการดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการทั ้งสิ ้นห้ า
ท่าน เพื่อปฏิ บัติหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายด้ านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ ามาเป็ นกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง และ
กลั่น กรองบุคคลที่ มีคุณสมบัติเ หมาะสมก่ อ นเสนอชื่ อให้ คณะกรรมการ หรื อ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น แต่ งตัง้ นอกจากนี ย้ ัง มี
บทบาทสาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงเพื่อ ให้ มีความ
เหมาะสม และสะท้ อนถึงความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตั ้งเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ มี หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รายละเอียดได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.3 หัวข้ อ 10 โครงสร้ างการจัดการ
(ค)

บทบาท หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทฯ ปฏิ บัติตามข้ อพึงปฏิ บัติที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึง
บทบาทหน้ า ที่แ ละความรั บผิ ดชอบของตน และต้ อ งปฏิ บัติหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์ ข้ อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ ด้ วยความ
ซื่อสัตย์ สจุ ริ ต และคานึงถึงผลประโยชน์ ข องบริ ษัท ฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้กาหนด
นโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ สงู สุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 35

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

(ง)

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามที่กาหนดในพ.ร.บ.
บริษัทมหาชน รวมถึงข้ อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้ มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ า และแจ้ ง ให้ กรรมการแต่ ละท่ า นทราบกาหนดการดังกล่า ว โดยจัดส่ง เอกสารประกอบการประชุม ให้ แ ก่
กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อยห้ าวันทาการก่อนวันประชุม
จ านวนครั ง้ ของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท นัน้ จะเป็ นไปตามความเหมาะสมกั บ
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ แต่ไม่น้อยกว่าหกครั ้งต่อปี
(จ)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริ ษั ทฯ จะจัดให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมิ นผลการปฏิ บัติงานด้ ว ย
ตนเองอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครั ้ง เพื่อให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป การ
ประเมินผลนั ้นจะประเมินทั ้งคณะและรายบุคคล โดยบริ ษัท ฯ จะจัดให้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุก ๆ สามปี โดยจะเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขั ้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
(ฉ)

ค่ าตอบแทน

ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริษัทอยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิ บัติอยู่
ในอุตสาหกรรม และสอดคล้ องกับประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกาหนดภายในกรอบที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ทั ้งนี ้อัตราค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้ อง
กับผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารแต่ละคน และคานึงถึงผลประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ นผู้ พิ จ ารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูง โดยเป็ นการกาหนดค่าตอบแทนทั ้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ได้ เป็ นตัว
เงิน เพื่อ ให้ มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม และเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(ช)

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
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บริษัทฯ ส่งเสริมให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระดับการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท ฯ เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิ บัติง าน
อย่า งต่ อเนื่อ ง การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ อ าจกระท าเป็ นการภายในบริ ษั ท ฯ หรื อ ใช้ บริ การของสถาบันภายนอก เช่ น
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
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11.2

โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัทฯ

โครงสร้ างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั ้งสิ ้นสี่ชุด ได้ แก่
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
11.2.1 คณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ ปรับองค์ ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2557 กรรมการบริ ษัทสองท่าน ได้ แก่ นางวงดาว ถนอมบูรณ์ เจริ ญ และนายสุพจน์ ธี ระวัฒนชัย ได้
ลาออกจากการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้
มีมติแต่งตั ้งกรรมการอิสระเพิ่มสองท่าน ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารสี่ท่าน และ
กรรมการอิสระห้ าท่าน โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการเก้ าท่าน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์1
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ1
นายยืนยง โอภากุล1
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
นายดิสธร วัชโรทัย2
นายคณิต แพทย์สมาน3
นายสัญชัย จุลมนต์3
หมายเหตุ:

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ และนายยืนยง โอภากุล เป็ นกรรมการเดิมของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 1/2557
2
นายดิสธร วัชโรทัย ได้ รับแต่งตัง้ โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ให้ เป็ นกรรมการ กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อแทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557
3
นายคณิต แพทย์สมาน และนายสัญชัย จุลมนต์ ได้ รับการแต่งตัง้ โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้
เป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระ
1

โดยมี นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชรศุภิสรา สุณการวัฒณพงศ์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการบริ ษัท

ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2557 ได้ มีมติ อนุมัติกฎบัตรสาหรั บ
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ กาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ ดงั นี ้
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 คณะกรรมการมีอานาจ หน้ าที่แ ละความรั บผิดชอบในการบริ หารจัดการและดาเนิน กิจการของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและผู้ถือหุ้น และมีหน้ าที่ดูแลให้ บริ ษัท และ
บริ ษั ทย่ อยปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายต่า ง ๆ ที่เ กี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ของบริ ษั ทฯ และบริ ษัท ย่อ ย รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอรัปชัน่
 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่ างน้ อยสามเดือ นต่ อครั ง้ และควรต้ องเป็ นการประชุม เต็ ม
คณะเว้ น เสียแต่ จะมี เหตุจ าเป็ นซึ่งไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่ อ มีการพิ จารณาลงมติ ในเรื่ อ งหรื อ รายการที่ มี นัยสาคัญ
รายการที่มีนยั สาคัญควรรวมถึง รายการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์ สินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่มีผลกระทบสาคัญต่อ
บริษัทฯ รายการซื ้อหรือขายทรัพย์สนิ ที่สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนดนโยบายการบริ หารการเงิน
และการบริหารความเสีย่ งของกิจการบริษัทฯ เป็ นต้ น
 ดาเนินการให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยนาระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั ้งจัดให้ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบ
จัดเก็บเอกสารที่ทาให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
 จัดให้ มีการทางบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้ มีความ
ถูกต้ อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน และถูกต้ อง
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสยั ทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนิน
ธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยฝ่ ายบริหาร
 กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และบริ ษัท
ย่ อ ย รวมถึง ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การบริ ห ารและการจั ดการของฝ่ ายบริ ห ารให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น
 ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตาม
แผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
 พิจารณากาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทั ้งองค์ กร และกากับดูแลให้ มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
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 จัดให้ มี และปฏิ บัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตาม
หลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ เชื่อมั่นได้ ว่าบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ นธรรม
 พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั ้ง
ทั ้งนี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนั ้น ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อ
มอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่ า ง ๆ ดัง กล่า วสามารถ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่นใด กับบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัท ย่ อย ยกเว้ น เป็ นการอนุมัติรายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่ที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น หรื อ คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว

พิจ ารณาแต่ง ตัง้ บุคคลเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ฯ และบริ ษัท ย่ อย ในกรณี ที่
ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั ้งนี ้ บุคคลผู้ นั ้นต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการและ
ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป


พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ และ

บริษัทย่อย

พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั ้ง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว และแต่งตั ้งเลขานุการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติธุ รกรรมการได้ มาหรื อ จาหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์ สิน การลงทุน ในธุรกิจ ใหม่
และการดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ

พิจารณาและ/หรื อให้ ความเห็ นเกี่ ยวกับการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อ การเข้ าท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้ าข่ายเงื่อนไขที่จะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมัติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้ สอดคล้ อง และเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

กากับควบคุม และป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อย

ดาเนิ นการให้ มีการเผยแพร่ ข้อ มูลที่ เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อ มูลให้ แก่ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
บุคคลผู้มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
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จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรั บผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบ
การเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ

คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ ไขการมอบอานาจนั ้น ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทั ้งนี ้ การมอบอานาจนั ้น ต้ องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
(ถ้ ามี) (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ/หรื อประกาศอื่นใดของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง) เว้ น แต่ เ ป็ น การอนุมัติร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น หรื อ
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว


ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่

เหมาะสม

เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
และบริษัทร่วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึง่ ของบริษัทฯ และเพื่อให้ บริษัทฯ มีกลไกกากับดูแลบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วมทั ้ง
ทางตรงและทางอ้ อ ม รวมทัง้ มี ม าตรการในการติ ดตามการบริ ห ารงานของบริ ษั ทย่ อ ยและบริ ษัท ร่ ว ม เพื่ อ ดูแลรั กษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้ กรณีดังต่อไปนี ้ต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้ วแต่กรณี)
(1)

เรื่องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ก.
การแต่งตั ้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมอย่างน้ อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้ กรรมการที่บริ ษัทฯ เสนอชื่อหรื อแต่งตั ้งมีดุลยพิ นิจ
ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ทัว่ ไปและการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมได้ ตามแต่ที่กรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมจะ
เห็นสมควรเพื่ อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษั ทฯ บริ ษัทย่ อ ยและบริ ษัทร่ วม เว้ นแต่เ รื่ องที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท
ทั ้งนี ้ กรรมการตามวรรคข้ างต้ นที่ ได้ รับการเสนอชื่อ นั ้น ต้ อ งมีคุณสมบัติ บทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ข.
กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อ
รายการที่ เกี่ ยวกับการได้ ม าหรื อจ าหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัท ย่อ ย โดยน าหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ ตามประกาศที่
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เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ มาบังคับใช้ โ ดยอนุโลม ทั ้งนี ้
ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้ าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวแล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทด้ วย
ค.
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษัท
ย่อย
ง.
การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย (เว้ นแต่การแก้ ไขข้ อบังคับในเรื่ องที่มีนัยสาคัญ
ตามข้ อ (2))
ง.จ.
การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของบริษัท
รายการตั ้งแต่ข้อ (ฉ1) ถึงข้ อ (ฐ7) ดังต่อไปนี ้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และ/หรื อหากเข้ าทารายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท
ย่อย กรรมการซึง่ บริษัทฯ แต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่ องดัง ต่อไปนีไ้ ปในทางใดนั ้น จะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน ทั ้งนี ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการ
เปรี ยบเที ยบกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ โดยน าหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม แล้ วอยู่ในเกณฑ์ ต้อง
ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทซึง่ รายการดังต่อไปนี ้คือ
จ.ฉ.
การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ที่มีมลู ค่าเกินกว่าอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯในการอนุมัติรายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรี ยกร้ องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
ย่อย
ฉ.ช.
การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั ้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ช.ซ.
การซื ้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็ นสาระสาคัญมาเป็ นของ
บริษัทย่อย
ซ.ฌ. การเข้ าทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทย่อยทั ้งหมด
หรือบางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ฌ.ญ. การเช่า หรือให้ เช่าซื ้อกิจการหรือทรัพย์สนิ ของบริษัทย่อยทั ้งหมดหรือส่วนที่มี
สาระสาคัญ
ญ.ฎ. การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สนิ เชื่อ การค ้าประกัน การทานิติกรรมผูกพัน
บริษัทย่อยให้ ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่บคุ คลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบตั ิการชาระหนี ้
ได้ หรือการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
ฏ.
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ฎ.ฐ.
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ

ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 42

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

(2)

เรื่องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เรื่ อ งดังต่อ ไปนี ้ต้ อ งได้ รับ มติ อนุมัติจ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่
บริษัทย่อยจะเข้ าทารายการ
ก.
กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตามประกาศที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้ โดย
อนุโลม ทั ้งนี ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้ วย
ข.
การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั ้งการลด
ทุนจดทะเบียนซึง่ ไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นทั ้งทางตรงและ
ทางอ้ อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 10.0 ของทุนชาระแล้ วของบริษัท
ย่อยที่เป็ นบริษัทแกนตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั ้น หรือเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั ้งทางตรงและ
ทางอ้ อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50.0 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทย่อยนั ้น
ค.
การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั ้งทางตรงและ
ทางอ้ อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 10.0 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทย่อยที่เป็ น
บริษัทแกนตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในบริษัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50.0 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทย่อยในการเข้ าทารายการอื่นใด ที่มิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
ง.
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั ้งนี ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการ
บริษัทย่อยที่เลิกนั ้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สนิ มาบังคับใช้ โดย
อนุโลม และต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
แล้ วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จ.
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ทั ้งนี ้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อคานวนขนาดรายการนั ้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่แล้ วอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องได้ รับพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวนรายการตามที่
กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สนิ มาบังคับใช้ โดยอนุโลม)
ง.ฉ.
การแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั ้งบุคคลเป็ นกรรมการ หรือผู้บริ หารในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
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บริษัทใหญ่ในบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เสนอชื่อหรือแต่งตั ้งโดยบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และ/หรือการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
เป็ นต้ น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการมีส่วน
ได้ เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริษัทย่อย ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด

กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งร่ ว มกัน รั บ ผิ ดต่ อ บุคคลที่ ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ ้นเนื่ องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทั่วไปโ ดย
แสดงข้ อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสจู น์ ได้ ว่าโดยตาแหน่งหน้ าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึง
ความแท้ จริงของข้ อมูลหรือการขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนั ้น

ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อยใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ และของบริ ษั ทย่อยหรื อ บริ ษัทร่ วม ทั ้งที่ได้ ม าจากการ
ก ร ะ ท า ต า ม ห น้ า ที่ ห รื อ ใ น ท า ง
อื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรื อผู้อื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อมและไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการและผู้บริ หารดังกล่าวมีหน้ าที่แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหลีกเลีย่ งการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
11.2.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปั จ จุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบสามท่ า น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
นายดิสธร วัชโรทัย 1
หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1

นายดิสธร วัชโรทัย ได้ รับแต่งตัง้ โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ให้ เป็ นกรรมการ กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อแทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีน างสาวอชิ รญา สิทธั ครเดช ท าหน้ า ที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั ้งนี ้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่ อวันที่ 10 มี นาคม 2557 มีมติอ นุมัติกฎบัตรสาหรั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ กาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี ้
 สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
 สอบทานให้ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฎิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพ ย์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ฯ รวมทั ้งสอบทานให้ บริ ษั ทย่อ ยของบริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้ าไปลงทุน
 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั ้งบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั ้งเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครั ้ง
 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจน
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุม
และกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้ าไปลงทุน ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
 จัดท ารายงานประวัติข องกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท ฯ
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อ ยตามที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
 รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่ ว ไปควรทราบภาย ใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 45

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรรมการตรวจสอบ
 ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข้อ สงสัยว่า มี รายการหรื อการ
กระทาซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภท
รายการหรือการกระทาที่ต้องรายงานมีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
-

รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

-

การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

-

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั ้งนี ้ ให้ การแต่งตั ้ง ถอดถอนและโยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในต้ องได้ รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)

คณะกรรมการบริ หาร

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 3/2557 เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2557 มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการบริหารห้ าท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี น างสาวเรวดี รั ศ มี แ สงเพชรศุ ภิ ส รา สุณ การวั ฒ ณพงศ์ ท าหน้ าที่ เ ป็ นเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ มีมติอนุมัติกฎบัตรสาหรับ
คณะกรรมการบริหาร ซึง่ กาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ ดงั นี ้
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 คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามปกติธุระ และงานบริ หารของบริ ษัทฯ กลัน่ กรองและกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ าง
การบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ การกาหนดหลักเกณฑ์ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรือให้ ความเห็นชอบ รวมตลอด
ถึงการตรวจและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ป คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
 นาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
ของบริ ษั ทฯ การขยายกิ จ การ การกาหนดแผนการเงิ น นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุคคล ตลอดจนพิ จารณาและ
กลัน่ กรองข้ อเสนอของฝ่ ายบริหารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
 พิจ ารณาอนุมัติการดาเนิน งานที่ เป็ นธุ รกรรมปกติ ธุรกิจ ตลอดจนการดาเนิน งานที่ เป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่ มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติในหลักการไว้ แล้ ว ทั ้งนี ้ ภายใต้ บังคับของหลักเกณฑ์ ของสานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึง ตลาดหลักทรั พย์ ฯ เกี่ยวกับ การท ารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และรายการได้ มาจ าหน่า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ รวม
ตลอดจนตารางกาหนดอานาจอนุมตั ิ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครั ้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริ หารประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) มี
อานาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายการลงทุน รายจ่ายเบิกสินค้ าเผยแพร่ และรายจ่ายตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ ค่าการกุศลและค่ารับรองในวงเงินจานวนไม่เกิน 500.0 ล้ านบาท และมีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ เบิกสินค้ า
เผยแพร่ และค่าการกุศลและค่ารับรองในวงเงินจานวนไม่เกิน 510.0 ล้ านบาท
 พิจ ารณาผลกาไรและขาดทุน ของบริ ษั ท ฯ และการเสนอจ่ ายเงิ นปั น ผลระหว่า งกาลเพื่ อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
 พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 มีอานาจในการมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิ บัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ คคลดัง กล่า ว มี อ านาจตามที่ คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจหรือการมอบอานาจนั ้น ๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร
ทั ้งนี ้ การมอบอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั ้น จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด) มีสว่ นได้ เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย และ/
หรื อบริ ษั ทที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่า วจะต้ อ ง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่
เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ าปกติซึ่งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
(3)

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารความเสี่ยงจานวน

หกท่านดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นายอนุพงศ์ พงศ์ สวุ รรณ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยนางสาวอชิรญา สิทธัครเดช ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ มีมติอนุมัติกฎบัตรสาหรับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึ่ง กาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งไว้ ดงั นี ้
 พิจารณาและระบุความเสีย่ งที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านการ
ลงทุน ด้ านการประกอบธุรกิจ ด้ านการบริหารจัดการ ด้ านการเงิน ด้ านการปฏิ บัติการ ด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล ด้ าน
กฎหมายและกฎระเบียบ เป็ นต้ น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัทฯ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
 กาหนดแผนจัดการความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสีย่ งสาหรับองค์กร
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 กากับ ดูแ ลและสนับสนุน ให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จ โดยมุ่ง เน้ นการคานึง ถึง
ความเสีย่ งในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั ้งองค์ กร อีกทั ้ง ปรับปรุ งแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 รายงานผลการประเมินความเสีย่ ง และผลการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้ คณะกรรมการ
บริษัท ทราบเป็ นประจา ในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ
 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
(4)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนห้ าท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
นายดิสธร วัชโรทัย

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายอนุพงศ์ พงศ์สวุ รรณ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ มีมติอนุมัติกฎบัตรสาหรับ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้ ดงั นี ้
(ก)

การสรรหา

 พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม
กับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้ อม
 กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั ้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้ รับการ
เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทและผู้บริหารตั ้งแต่ผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จัดการขึ ้นไป
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 พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทและ
ผู้บริหารตั ้งแต่ผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
(ข)

การกาหนดค่ าตอบแทน

 กาหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์ การกาหนดค่าตอบแทนทั ้งที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่ได้ เ ป็ นตัวเงิน ของกรรมการและผู้บ ริ หารตัง้ แต่ผ้ ชู ่ วยกรรมการผู้จัดการขึ ้นไปให้ มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(5)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)

ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 3/2557 เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2557 ได้ มี ม ติกาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารไว้ ดงั นี ้
1. กาหนดนโยบาย วิ สัยทั ศ น์ วัต ถุป ระสงค์ กลยุท ธ์ และแผนธุ ร กิ จ และงบประมาณร่ ว มกั บ
คณะกรรมการบริษัท
2. กากับดูแล บริ หาร จัดการ และปฏิ บัติงานประจาตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริ ห ารจัดการธุ รกิ จของบริ ษัท ฯ ตามวิ สยั ทัศน์ และพันธกิจ ที่คณะกรรมการบริ ษั ทกาหนดและ
เป็ นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประสานงานกั บ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง เพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการทางธุรกิจ รวมทั ้งการบริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ ตลอดจน
มติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กากับดูแลการบริหารจัดการด้ านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้ านการปฏิ บัติงานอื่นๆ
โดยรวมเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เจรจาและเข้ าทาสัญญา และ/หรื อธุรกรรมใดๆ ที่เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ (เช่น การลงทุนใน
เครื่องจักรและทรัพย์สนิ อื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นๆ ที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท การ
เก็บสินค้ าคงคลัง หรื อการขายสินค้ า) ภายในกาหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่กาหนดในตารางอานาจอนุมัติรายจ่ายซึ่ง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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7. สัง่ การ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท ฯ และเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ ของบริ ษั ท ฯ รวมทั ้งรั กษาระเบี ยบอันดี งามภายใน
องค์กร
8. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ ว ม
เพื่อให้ มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุ งและ
พัฒนาให้ มีผลประกอบการที่ดีขึ ้น
10. พัฒ นาองค์ กรให้ มี ผลการดาเนิ นงานและผลประกอบการที่ ดี และมีการปรั บปรุ ง พัฒนาอย่ า ง
สม่าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทาการศึกษาทางด้ านเทคนิคและด้ านการเงิน
อย่างเหมาะสมและครบถ้ วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
12. พิจารณาอนุมัติการดาเนิ นงานที่เ ป็ นธุ รกรรมปกติ ธุรกิ จตลอดจนการดาเนิ นงานที่ เป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่ มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร ทั ้งนี ้ ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้ มาจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกาหนดอานาจอนุมัติ (Table of Authority) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
10/2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมีอานาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่าย
ทัว่ ไปและรายจ่ายการลงทุน และรายจ่ายตัดจาหน่ายสินทรัพย์ ในวงเงินจานวนไม่เกิน 50.0 ล้ านบาท และมีอานาจในการ
พิจารณาอนุมตั ิเบิกสินค้ าเผยแพร่ และค่าการกุศลและค่ารับรองในวงเงินจานวนไม่เกิน 5.0 ล้ านบาท
13. พิจารณาแต่งตั ้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริษัทฯ
14. มอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิ บัติงานที่กาหนดในนาม
ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ทั ้งนี ้ การมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ ขอบเขตอานาจ
ที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบอานาจของบริ ษัทฯ และ/หรื อระเบียบ กฎเกณฑ์ หรื อมติของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตาม
การมอบหมายภายใต้ ขอบเขตของหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องไม่เป็ นการมอบอานาจ
ช่วงหรื อมอบหมายที่ทาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจใดๆ ที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ
ความขัดแย้ ง ไม่ ว่ า ในรู ป แบบใดๆ กับ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย สามารถอนุมัติธุ รกรรมดัง กล่า วได้ ใ นกรณี นี ้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารจะไม่มีอานาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้ องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริ ษัท
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ ว แต่กรณี ) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบ เว้ นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)
1.15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายและได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
11.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
(1)

คณะกรรมการบริ ษัท
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องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั ้ง ถอดถอน หรือพ้ นจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ นั ้นได้ กาหนด
ไว้ ใ นกฎบัตรคณะกรรมการของบริ ษั ท ซึ่งผ่ านการอนุมัติโ ดยที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อ วัน ที่ 22
เมษายน 2557 กฎบัตรดังกล่าวกาหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
(ก)
กรรมการบริษัทไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อ การดาเนินธุรกิจ มีความซื่ อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิ น
ธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิ บัติหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ กรรมการ
ต้ อ งมี คุณสมบัติ ครบถ้ ว นและไม่ มี ลักษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั ้งต้ องไม่มี ลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่
ในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้ อ มูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ข)
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า ห้ าคนและกรรมการไม่น้อ ย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทั ้งหมดจะต้ องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(ค)
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของ
กรรมการทั ้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และต้ องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง หรื อส่วนได้ เสียในทางการเงิ นและการบริ ห ารกิจ การ อีกทั ้งมีคุณสมบัติครบถ้ ว นตาม
หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 28/2551") ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
(ง)
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบไม่ น้ อยกว่ า สามคน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบนี ้ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศ ทจ.28/2551 อีกทั ้งมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด
(จ)
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานกรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาเห็น สมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธ านกรรมการ
บริษัทก็ได้
(2)

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนจะร่ วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์ การทางานและความเหมาะสม
ด้ านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั ้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไป บริ ษัทฯ
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มีนโยบายการแต่งตั ้งกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั ้งหมดและต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า สาม
ท่าน ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี ้
(ก)
ถือ หุ้น ไม่ เกิ นร้ อยละหนึ่งของจ านวนหุ้น ที่มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ทฯ บริ ษั ทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนั ้น ๆ ด้ วย
(ข)
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้ างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือ น
ประจาหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ค)
ไม่ เ ป็ นบุค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุมบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง)
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษั ทฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิ จารณญาณอย่ างอิสระของตน
รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่า ว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(จ)
ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ สอบบัญชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้ น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอานาจควบคุ มหรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ น แต่จ ะได้ พ้น จากการมี ลกั ษณะดัง กล่า วมาแล้ วไม่น้ อยกว่า สองปี ก่ อนวันที่ ยื่น คาขออนุญาตต่ อสานักงาน
ก.ล.ต.
(ฉ)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง ได้ รับ ค่า บริ การเกิน กว่ าสองล้ า นบาทต่อ ปี จากบริ ษัท ฯ บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อ ย บริ ษัท ร่ ว ม
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ นผู้ถือ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อานาจควบคุม หรื อ หุ้ น ส่ว นของ
ผู้ ให้ บริ การทางวิ ชาชี พนัน้ ด้ ว ย เว้ นแต่ จะได้ พ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่ น้อ ยกว่ าสองปี ก่อ นวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ช)
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(ซ)
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัท ฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้ างพนักงานที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ

บริษัทฯ

(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ ประกอบ และการสรรหา แต่งตั ้ง ถอดถอน หรื อการพ้ นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบนัน้
ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ รับการอนุมัติ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
(ก)
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ คั ดเลื อ กแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ โดย
ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยสามท่าน กรรมการตรวจสอบนั ้นแต่ งตั ้งจากกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ที่ มี
คุณสมบัติ ตามที่กฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อ บังคับและ/หรื อระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(ข)
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีกรรมการอย่างน้ อยหนึง่ คนเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ใน
การสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบการเงิน โดยต้ องระบุคุณสมบัติดัง กล่ าวไว้ ใ นหนัง สือรั บรองประวัติข องกรรมการ
ตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั ้งระบุไว้ ในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2
(ค)
เมื่ อ กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงตาแหน่ ง หรื อ มี เ หตุ ที่ กรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ได้ จนครบวาระ และมีผลให้ จานวนสมาชิกน้ อยกว่าสามคน คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตั ้งกรรมการตรวจสอบ
ทดแทนให้ ครบถ้ วนภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(4)

(ง)

ให้ หวั หน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(จ)

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสามปี

คณะกรรมการบริ หาร
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องค์ ป ระกอบ และการสรรหา แต่ ง ตัง้ ถอดถอน หรื อ การพ้ น จากตาแหน่ งของกรรมการบริ ห ารนัน้
ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริ ษัทซึ่งได้ รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
(ก)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า สามคน

(ข)
คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ ห าร
ก็ได้
(5)

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 3/2557 เมื่ อวัน ที่ 22 เมษายน 2557 ได้ มี มติ อนุมัติใ ห้ แ ต่ง ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารจานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทั่วทั ้งองค์ กร รวมทั ้งกากับดูแลให้ มีระบบ หรื อกระบวนการ
บริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อควบคุมความเสีย่ ง และลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีหน้ าที่สาคัญ
ในการระบุความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษัทฯ กาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิ บัติ
ตามมาตรการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี ้ทาขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้ าใจบทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้ กฎบัตรนี ้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแต่งตั ้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม
ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับแต่งตั ้ง กรรมการบริหารความเสีย่ งที่ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั ้งให้ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งใหม่ได้
(6)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 3 /2557 เมื่อ วัน ที่ 22 เมษายน 2557 ได้ มี มติ อนุมัติใ ห้ แ ต่ง ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารจานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่ อ ก าหนดนโยบายด้ า นการสรรหาบุ คคลที่ จ ะเข้ า มาเป็ นกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และกลั่น กรองบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมก่อ นเสนอชื่อ ให้ คณะกรรมการ หรื อที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น แต่ง ตั ้ง นอกจากนี ้ยัง มีบ ทบาทสาคัญในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ มีความเหมาะสม และสะท้ อนถึง
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารจานวนไม่น้อยกว่า
สามคน คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่า ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนแต่ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท มีว าระการดารง
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ตาแหน่ง คราวละสามปี นับ แต่ วัน ที่ ไ ด้ รับ แต่ง ตัง้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนที่ครบกาหนดต้ อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั ้งให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งใหม่ได้
11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม

บริ ษัท ฯ ประกอบธุ รกิจ โดยการถื อหุ้น ในบริ ษัท อื่น (Holding Company) และไม่ มีการประกอบธุรกิจอย่างมี
นัยสาคัญเป็ นของตนเอง ดังนั ้น เพื่อให้ บริ ษัท ฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัท
ย่อยได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษัท ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 221 เมษายน 2557
จึงได้ มีมติอนุมตั ินโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุน เพื่อกาหนดกลไกในการกากับ
ดูแลบริษัทย่อย และกาหนดมาตรการในการติดตามการบริ หารงานของบริ ษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 นอกจากนี ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้ มีมติอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 ดังกล่าวด้ วย
รายละเอียดการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมตามนโยบายการควบคุมและกลไกการ
กากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้ าไปลงทุนมีดงั นี ้
11.4.1 การใช้ สิทธิออกเสีย งโดยตัว แทนของบริ ษั ท ฯ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ของบริ ษัทย่ อ ยและบริ ษัทร่ วม
บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงโดยตัวแทนของบริ ษัท ฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย ใน
เรื่ องของการรับ รองรายงานการประชุม สามัญและ/หรื อ วิ สามัญผู้ถือ หุ้น การรั บรองงบการเงิน ประจ าปี การเลือกตัง้
กรรมการและการกาหนดค่าตอบแทน การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงิน
กาไร การอนุมตั ิเรื่องอื่น ๆ และการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ าในวาระการประชุม เพื่อเป็ นการปฏิ บัติ
ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัท ฯ
บริษัทย่อย และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
11.4.2 โครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัทย่ อย
บริ ษั ท ฯ ได้ กาหนดโครงสร้ างการบริ ห ารจั ดการของบริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ สามารถควบคุม ดูแ ลการจัดการ และ
รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษัท ฯ รวมทั ้งมีมาตราการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่ อย

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ย่อยอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั ้น โดยกาหนดให้ กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้ วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
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(2)

การกาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารในบริ ษัทย่ อย

กรรมการที่ได้ รับแต่งตั ้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัท
ย่อยนั ้น มีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยซึ่งที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั ้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมตั ิที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้
ที่ 3/2557 ก าหนดขึ ้น กฎบัตรข้ อบัง คับดัง กล่า วมีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่ อยเข้ าใจ
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และแสดงได้ ว่าจะสามารถปฏิ บัติ
หน้ า ที่ดังกล่าวได้ อ ย่า งมีป ระสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผลและมีความโปร่ งใส ที่สาคัญ คณะกรรมการของบริ ษัท ย่อ ยจะต้ อ ง
ปฏิ บัติหน้ าที่ใ ห้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย นโยบายการควบคุมและกลไกการกากับ ดูแลกิจการที่ บริ ษัทเข้ าไป
ลงทุน ตลอดจนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กาหนดขึ ้น
นอกจากนี ้ กรรมการของบริ ษัทย่อ ยมีหน้ าที่ ดูแ ลรับ ผิดชอบให้ บ ริ ษัทย่ อยมีระบบการควบคุมภายใน
ระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบป้องกันการทุจริ ตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิ ภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้ มั่นใจได้ ว่า
การดาเนินการต่า งๆ ของบริ ษัทย่อ ยจะเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท ฯ ข้ อบังคับของบริ ษั ทย่อย หมวด 5 การบริ หาร
จัดการเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัท ฯ เข้ าไปลงทุน กฎหมายและประกาศ
เรื่ อ งการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดีข องบริ ษั ท จดทะเบี ยน รวมถึง ประกาศ ข้ อ บัง คับ และหลักเกณฑ์ ต่า งๆ ที่เ กี่ ยวข้ อ งของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ได้ อ ย่า งแท้ จริ ง รวมทัง้ การจัดให้ มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อ แสดงได้ ว่า บริ ษั ท ย่ อ ยมี ระบบเพี ยงพอในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่มี นัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดได้ อ ย่า งต่ อเนื่อ ง และน่ าเชื่อ ถือ และมีช่ องทางให้
กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ สามารถรั บรู้ ข้ อมูลของบริ ษั ท ย่อ ยในการติ ดตามดูแ ลผลการดาเนิ นงานและฐานะ
การเงิน การทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ย่อย และการทารายการที่มีนัยสาคัญของ
บริษัทย่อยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ต้ องจัดให้ มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริ ษัท ย่อย โดยให้
ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยตรง และให้ มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัท ย่อยมีการปฏิ บัติงานตามระบบ
ที่จดั ทาไว้ อย่างสม่าเสมอ
(3)

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่ อย

(ก)
กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท ย่อ ยต้ องเปิ ดเผยและน าส่ง ข้ อ มูลส่ว นได้ เ สียของตนและ
เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกรรมใด ๆ ที่อาจคาดหมายได้ ว่าจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย หรื อผู้ที่คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย
มอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกาหนด โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ทราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรื ออนุมัติใ ด ๆ ซึ่งการ
พิจารณานั ้นจะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็ นสาคัญ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยต้ อง
ไม่มีสว่ นร่วมอนุมตั ิในเรื่องที่ตนเองมีสว่ นได้ เสียหรือความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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(ข)
กรรมการและผู้บริ ห ารของบริ ษั ท ย่อ ยรวมถึง บุคคลที่ เ กี่ยวข้ อ งของกรรมการและผู้บ ริ ห าร
ดังกล่าวมีหน้ าที่แจ้ งให้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทย่อยในลักษณะที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหลีกเลีย่ งการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ
บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่องดังกล่าวให้ แก่บริษัทฯ ทราบ
อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี ้ซึ่งเป็ นผลให้ กรรมการ และผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของ
บุคคลดังกล่าวได้ รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึ ได้ ตามปกติ หรือเป็ นเหตุให้ บริ ษัทย่อยได้ รับความเสียหาย
ให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรือแย้ งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
 การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องโดยมิได้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 การใช้ ข้ อมู ล ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ล่ ว งรู้ มา เว้ นแต่ เ ป็ นข้ อมู ล ที่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนแล้ ว หรือ
 การใช้ ทรัพย์ สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในลักษณะที่เป็ นการฝ่ า
ฝื นหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(4)

การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทย่ อย

(ก)
บริษัทย่อยมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่าง
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทย่อยให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และใช้ หลักเกณฑ์ ที่เ กี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าว ในท านอง
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
(ข)
บริ ษัทย่อยต้ องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ตลอดจนการเข้ าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และบริ ษัทฯ
มีสทิ ธิเรียกให้ บริษัทย่อยเข้ าชี ้แจงหรือนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงั กล่าว ซึง่ บริ ษัทย่อยต้ องปฏิ บัติตามอย่าง
เคร่งครัดทันที ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสาคัญใด ๆ บริ ษัทฯ อาจแจ้ งให้ บริ ษัทย่อยชี ้แจง และ/หรื อนาส่ง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
(5)

การใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทย่ อย

ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัท ย่อย รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยัง ไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดัง กล่า วใช้ ข้อ มูลภายในของบริ ษั ท ใหญ่ ฯ และของบริ ษัท ย่อย ทั ้งที่ไ ด้ มาจากการ
กระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจจะมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท ฯ และ/หรื อ บริ ษัทใหญ่ ย่อย เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 58

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนรวมทั ้งการซื ้อขายหลักทรัพย์ดังนี ้
(ก)
ให้ ความรู้ แ ก่กรรมการ ผู้บ ริ ห าร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับ บริ หารในสายงานบัญชีห รื อ
การเงินที่เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรือเทียบเท่าเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ ของตน
คู่สมรสและบุตรที่ ยัง ไม่ บรรลุนิ ติภ าวะต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(ข)
บริษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนาส่งสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ทุกครัง้ โดยให้
จัดท าและน าส่ง ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้ รับ การแต่ง ตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ผู้บ ริ หาร หรื อรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในสามวันทาการ นับแต่วนั ที่มีการซื ้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั ้น
(ค)
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับ บริ หารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และผู้ปฏิ บัติงานที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่
จะเผยแพร่งบการเงินหรื อเผยแพร่ เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริ ษัทฯ จนกว่า บริ ษัทฯ จะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ กรรมการ และผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อ
การเงินที่เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า งดการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อักษรเป็ น
เวลาอย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว
(ง)
บริ ษัท ฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารรวมถึงผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ บริ หารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็ นระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่าและผู้ปฏิ บัติงานที่เกี่ยวข้ อง ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ที่มี
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อใช้ ใน
การซื อ้ ขาย หรื อ เสนอซื อ้ หรื อ เสนอขาย หรื อ ชักชวนให้ บุคคลอื่น เสนอซื ้อ หรื อ เสนอขาย หุ้น สามัญของบริ ษั ท ฯ หรื อ
หลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม ในวิสยั ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรื อเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง หรื อ ผู้อื่น หรื อเป็ นผู้ให้ ข้อ มูลภายในดังกล่าวข้ า งต้ นต่อบุคคลภายนอกเพื่อกระทาการดังกล่า ว โดยตนได้ รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
(จ)
กรรมการ และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ จะต้ องปฏิ บั ติต ามและรั บ ทราบถึง กฎหมาย หรื อ
ข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อมูลภายใน นอกจากนั ้น กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่ควรทาการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อเก็งกาไร
(6)

การทาธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริ ษัทย่ อย
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กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริ ษัทย่อย จะทาธุรกรรมกับบริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดัง กล่าวได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ หรื อที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษัท ฯ ตามแต่ข นาดรายการที่
คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั ้งนี ้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทาง
การค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ า
ที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มี ความเกี่ ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ น
ข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติไว้
แล้ ว
11.4.3 การควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่ อย
(1)
บริษัทย่อยมีหน้ าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้ อมูลประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท ร่ วมให้ กับบริ ษัท ฯ พร้ อม
ยินยอมให้ บริ ษัทฯ ใช้ ข้อ มูลดัง กล่าวนั ้น เพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวมหรื อรายงานผลประกอบการของบริ ษั ท
ประจาไตรมาสหรือประจาปี นั ้นแล้ วแต่กรณี
(2)
บริ ษัทย่อยมีหน้ าที่จัดทางบประมาณการผลการดาเนินงาน และสรุ ปเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานจริงเป็ นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
(3)
บริษัทย่อยมีหน้ าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนัยสาคัญต่อบริ ษัท ฯ เมื่อตรวจพบ หรื อได้ รับ
การร้ องขอจากบริษัทฯ ให้ ดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
11.5

การดูแลข้ อมูลภายใน

บริ ษัท ฯ บริ หารงานโดยยึดถือแนวปฏิ บัติตามหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดีโ ดยตระหนักถึง ความสาคัญและ
ความรั บผิ ดชอบที่มี ต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่ว นได้ เ สียของบริ ษั ทอย่ างต่อ เนื่ อง บริ ษั ทฯ ดูแลเรื่ องการใช้ ข้ อมูลภายในตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ กาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ซึง่ ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 221 เมษายน 2557 รายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี ้
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(1)

แนวทางในการเก็บรั กษาข้ อมูลภายใน

บริ ษัท ฯ กาหนดระดับชัน้ ความลับ ของข้ อมูลซึ่ง เป็ นความลับทางการค้ าข้ อมูลภายในต้ องได้ รับการ
ปกปิ ดไม่ให้ รั่วไหลออกสูบ่ คุ คลภายนอกได้ โดยอาจแบ่งระดับชั ้นความลับเป็ นหลายระดับตามความสาคัญ ได้ แก่ ข้ อมูลที่
เปิ ดเผยได้ ข้ อมูลปกปิ ด ข้ อมูลลับ ข้ อมูลลับมาก ทั ้งนี ้ การใช้ ข้อมูลภายในต้ องอยู่ในกรอบหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ตน
ได้ รับมอบหมายเท่านั ้น
ทัง้ นี ้ ข้ อ มูลความลับ ที่ อ อกสู่สาธารณะต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากรรมการผู้จัดการ ซึ่ง ผ่ า นการ
กลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารแล้ ว สาหรับข้ อมูลที่มีนยั สาคัญมาก อาจมอบหมายให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลแก่สาธารณะ ส่วนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องบุคคลภายนอก หรื อ ผู้มีส่วนได้ เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวนั ้นด้ วย ทั ้งนี ้ หน่วยงานกลางผู้มีหน้ าที่เผยแพร่ ข้อมูล
แก่สาธารณะ ได้ แก่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายบริหารการลงทุน
ในการแสดงความเห็นแก่บคุ คลภายนอก บุคลากรของบริ ษัทจะไม่ตอบคาถามหรื อแสดงความเห็นแก่
บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัท เว้ นแต่จะมีหน้ าที่หรือได้ รับมอบหมายให้ ตอบคาถามเหล่านั ้น
(2)

แนวทางในการใช้ ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ตาม
แนวทางการด าเนิ น งานตามหลักการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ดัง นัน้ เพื่ อ เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย บริษัทฯ จึงกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริ ษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง
คณะกรรมการ ผู้จดั การ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน และคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะจองบุคคลดังกล่าว มาตรการนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ก่อให้ เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ อันเป็ นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย บริ ษัทฯ กาหนดเป็ นข้ อห้ ามมิให้
บุคลากรทุกระดับ ของบริ ษั ทฯ ดังที่ ได้ กล่า วข้ างต้ น รวมถึง สมาชิกครอบครัว บุคลากรดังกล่า วทุกคนที่ ได้ รับทราบข้ อมูล
ภายในของบริ ษัท ฯ เป็ นข้ อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพ ย์ และที่ ยังไม่เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อชักชวนให้ บุคคลอื่นซื ้อ หรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขายหุ้นของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะ
ด้ วยตนเองหรือผ่านนายหน้ า ทั ้งนี ้ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังห้ ามมิให้ บคุ ลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากร
นั ้น นาข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผย
เพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าวโดยตนเองได้ รับประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษั ท และตลาดหลักทรั พย์ ฯ จะถื อ ว่า การใช้ ข้ อ มูลภายในโดยมิ ช อบเพื่ อประโยชน์ ในการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการซื ้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเก็งกาไร หรื อสร้ างความได้ เปรี ยบให้ กับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งซึ่ง ถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายและ
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ดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 21 วัน
ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
(2)(3)

แนวทางในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ จากัดการเข้ าถึงข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยให้ รับรู้ได้ เฉพาะผู้บริ หารระดับสูงสุดเท่าที่
จะทาได้ และเปิ ดเผยต่อพนักงานของบริ ษัท ฯ ตามความจาเป็ นเท่าที่ต้องทราบเท่านั ้น และแจ้ งให้ พนักงานทราบว่าเป็ น
สารสนเทศที่เป็ นความลับ และมีข้อจากัดในการนาไปใช้ บริษัทฯ ได้ จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกัน
แฟ้มข้ อมูลและเอกสารลับ และเจ้ าของข้ อมูลที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนต้ องกาชับผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ปฏิ บัติตามขั ้นตอน
การรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ยัง ได้ วางข้ อ กาหนดห้ ามมิ ให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนักงาน ลูกจ้ า ง หรื อ ผู้รับ
มอบหมายของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ฯ และ
ของบริ ษัทย่อย ทั ้งที่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท ฯ
บริ ษัทย่อย เพื่อ ประโยชน์ ต่อตนเองหรื อผู้อื่น ไม่ว่า ทางตรงหรื อทางอ้ อ ม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ผู้ฝ่าฝื นจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่ มจากการตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดเบี ้ยเลี ้ยง ตัดค่ าจ้ าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้ รับ
ค่าจ้ าง หรืออาจให้ ออกจากงาน ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ความร้ ายแรงของความผิด รวมทั ้งอาจถูกลงโทษตามกฎหมายแล้ วแต่กรณี
11.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้ แก่บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด (เดิม บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท
แอนด์ยงั จากัด) สาหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เท่ากับ 2,160,000.0 บาท และการสอบทานงบการเงินสาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับ งวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2557 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 รวม 660,000.0เท่ากับ 2,160,000.0 บาท และ 330,000.0
บาท ตามลาดับ นอกจากนี ้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด สาหรับการ
จัดเตรี ยมข้ อ มูลทางการเงินรวมเสมือ นสาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2556 เพื่อใช้ ในการประกอบหนังสือชี ้ชวนของบริ ษัทฯ และเป็ นส่วนหนึ่งของการขออนุญาตจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหลักทรัพย์ครั ้งแรกแก่นกั ลงทุนบริษัทฯ เท่ากับ 550,000.0 บาท
ทั ้งนี ้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดข้ างต้ นไม่เป็ นบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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11.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ

เนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ได้ แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ รับ
การแต่งตั ้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ดังนั ้น สาหรับปี 2556 และไตรมาสที่หนึง่ ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบจึงยังมิได้ มีการจัดประชุมแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี สาหรับไตรมาสที่สอง 2557 คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มี
รายละเอียดการจัดประชุม ดังนี ้

1.
2.

4.
6.
7.

8.
9.

รายชื่อ
นายเสถียร
เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์เจริญ
นางวงดาว
ถนอมบูรณ์เจริญ1
นายไพบูลย์
คุจารี วณิช
นางเสาวนีย์
กมลบุตร
นายบุญนริศร์
สุวรรณพูล
นายปรี ชา

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานคณะกรรมการบริ หาร / รองประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

2/2

-

-

1/1

2/2

-

1/1

1/1

2/2

-

0/1

-

กรรมการบริหาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยง

2/2

-

1/1

-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด

-

3/3

1/1

1/1

-

3/3

-

1/1

-

2/3

-

-
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10.
13.
14.
หมายเหตุ:

รายชื่อ
ส่งวัฒนา2
นายดิสธร
วัชโรทัย3
นายกมลดิษฐ
สมุทรโคจร
นายอนุพงศ์
พงศ์สวุ รรณ

ตาแหน่ ง
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

-

-

-

-

2/2

-

1/1

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

0/1

-

1

นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริ ญ ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 อย่างไรก็ตาม นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริ ญ ยังคงดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม
นายปรี ชา ส่งวัฒนา ได้ ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557
3
นายดิสธร วัชโรทัย ได้ รับแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ให้ เป็ นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อแทนกรรมการที่ลาออก
จากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557
2
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