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2.3.3 การกากับดูแลกิจการ
2.3.3.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมหลัก กำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี โดยได้ ตระหนักถึ ง
บทบำทและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริ หำรในกำรสร้ ำงเสริ มให้ เกิ ดกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร และให้ ควำมเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ ำย ด้ วยกำรบริ หำรงำนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและโปร่ งใส จึงได้ มีกำรกำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรกำกับดูแลกิจกำร โดย
ครอบคลุมหลักกำรสำคัญตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังนี ้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯได้ ให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทฯอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ
ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุกๆ เรื่ อง ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงมีนโยบำยดังนี ้
 ให้ บริ ษัทฯจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ เพียงพอ โดย
ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ศึกษำข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วนล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 714 วัน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่
สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัทฯเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระ
หรื อบุคคลใดๆ เข้ ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
 อำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยอย่ ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ ำร่ วมประชุมทังในเรื
้ ่ องสถำนที่ และ
เวลำที่เหมำะสม
 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงเรี ยงตำมวำระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้ อมูล
สำคัญ หรื อเพิ่มวำระกำรประชุมในกำรประชุมอย่ำงกะทันหัน และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเท่ำเทียม
กันในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ สอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่ำง ๆ และ
กรรมกำรและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องจะเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถำมในที่ประชุมด้ วย
 ให้ เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำง website ของบริ ษัทฯ โดยนำข่ำวสำรต่ำง ๆ
และรำยละเอียดไว้ ที่ website ของบริ ษัทฯ โดยเฉพำะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ให้ เผยแพร่ ก่อน
วันประชุมล่วงหน้ ำ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้ อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้ อย่ำงสะดวกและ
ครบถ้ วน
 บริ ษัทฯมีนโยบำยให้ กรรมกำรทุกท่ำนเข้ ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถำมจำกผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
 กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้ บันทึกให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง รวดเร็ ว โปร่ งใส และบันทึกประเด็น
ซักถำมและข้ อคิดเห็นที่สำคัญไว้ ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯยังได้ มีกำรบันทึกวีดิทศั น์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้ อ้ำงอิง นอกจำกนี ้ ให้ บริ ษัทฯนำรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจำรณำ รวมถึงส่งรำยกำรประชุม
ดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
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 เพิ่ ม ควำมสะดวกให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นในกำรได้ รั บ เงิ น ปั นผลโดยกำรโอนเงิ น เข้ ำบัญ ชี ธ นำคำร (ถ้ ำมี
กำรจ่ำยเงินปั นผล) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ ได้ รับเงินปั นผลตรงเวลำ ป้องกันปั ญหำเรื่ องเช็ค
ชำรุด สูญหำย หรื อส่งถึงผู้ถือหุ้นล่ำช้ ำ
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯได้ กำหนดให้ มีกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรและไม่ใช่
ผู้บริ หำร รวมถึงผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงมีนโยบำยดังนี ้
 ให้ บริ ษัทฯจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำร
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษำข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 ให้ ศกึ ษำแนวทำงเพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำร หรื อเสนอวำระกำรประชุม
เพิ่มเติมได้ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
 ให้ เพิ่ ม กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นที่ ไ ม่ ส ำมำรถเข้ ำร่ ว มประชุ ม ได้ ด้ วยตนเอง โดยให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อให้ มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คนเข้ ำร่ ว ม
ประชุ ม และลงมติ แ ทนได้ และแจ้ งรำย ชื่ อ กรรมกำรอิ ส ระดั ง กล่ ำ วไว้ ในหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
 ให้ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่วำ่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ไม่ว่ำจะ
เป็ นผู้ถือหุ้นชำวไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ
 ให้ มีกำรใช้ บัต รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปสินทรั พ ย์
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้ น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
 ให้ ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริ ษัทฯอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลำ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำน website ของบริ ษัทฯและ website ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
 บริ ษัทฯมีนโยบำยป้องกันกรรมกำรและผู้บริ หำรไม่ให้ ใช้ ข้อมูลภำยใน (Inside Information) เพื่อหำ
ประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทำงที่มิชอบ
 บริ ษัทฯมีนโยบำยให้ กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียในวำระใดๆงดเว้ นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำ
ในวำระนันๆ
้
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษั ท ฯตระหนัก และรั บ รู้ ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม ไม่ ว่ ำ จะเป็ นผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ภำยใน ได้ แ ก่
ผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนได้ เสียภำยนอก ได้ แก่ ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่นๆ รวมทังชุ
้ มชน
ใกล้ เคียงที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจำกบริ ษัทฯได้ รับกำรสนับสนุนจำกผู้มีสว่ นได้ เสียต่ำงๆ ซึ่งสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
สร้ ำงกำไรให้ บริ ษัทฯ ซึง่ ถือว่ำเป็ นกำรสร้ ำงคุณค่ำในระยะยำวให้ กบั บริ ษัทฯ โดยมีกำรกำหนดนโยบำย ดังนี ้
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษัทฯตระหนักว่ำพนักงำนเป็ นปั จจัยแห่งควำมสำเร็ จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริ ษัทฯที่มีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็ น
นโยบำยของบริ ษัทฯที่ จะให้ กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำ งเป็ นธรรมทัง้ ในด้ ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ ำ ย
ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว บริ ษัทฯจึงมีหลักปฏิบตั ิดงั นี ้

ก) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนด้ วยควำมสุภำพ และให้ ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน
ข) ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงำน รวมทังมี
้ กำรจัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชี พพนักงำน และให้ ควำมสำคัญใน
ด้ ำนกำรดูแลสวัสดิกำรของพนักงำน

ค) ดูแลรักษำสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สนิ ของพนักงำน
ง) กำรแต่งตัง้ โยกย้ ำย รวมถึงกำรให้ รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระทำด้ วยควำมสุจริ ตใจ และตัง้ อยู่บนพืน้
ฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำนนัน้

จ) ให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้ โอกำสอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ เพื่อ
พัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนให้ เกิดศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมืออำชีพ

ฉ) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนักงำน
ช) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯระลึกอยูเ่ สมอว่ำผู้ถือหุ้น คือ เจ้ ำของกิจกำร และบริ ษัทฯมีหน้ ำที่สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว จึง
กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนต้ องปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังต่อไปนี ้

ก) ปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ ตำมหลักกำรของวิชำชี พ ด้ วยควำม
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังรำยใหญ่
้
และรำยย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข) นำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริ ษัทฯ ผลประกอบกำร ฐำนะข้ อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี และรำยงำนอื่น ๆ
โดยสม่ำเสมอ และครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริ ง

ค) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนำคตของบริ ษัทฯ ทังในด้
้ ำนบวกและด้ ำนลบ ซึ่ง
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำนของควำมเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

ง) ห้ ำมไม่ให้ แสวงหำผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใดๆของบริ ษัท ฯ ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
หรื อดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัท ฯ

จ) บริ ษัทฯมีหน้ ำที่งดเว้ นกำรจะไม่กระทำกำรใดๆอันเป็ นกำรละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น เช่น กำรไม่ส่ง
ข้ อมูลหรื อเอกสำรที่สำคัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงและกำรเพิ่มวำระที่สำคัญหรื อ
กำรเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสำคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ปรับ wording ให้ ชดั ยิ่งขึ ้น
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ฉ) บริ ษัทฯมีหน้ ำที่สง่ เสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิของตนเองในเรื่ องต่ำงๆในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในกำรเสนอชื่อ
บุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นและสอบถำมคำถำมที่สำคัญต่ำงๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับวำระกำรประชุม
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทฯตระหนักถึงควำมสำคัญของลูกค้ ำ จึงได้ กำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำดังนี ้

ก) บริ กำรลูกค้ ำด้ วยควำมสุภำพ มีควำมกระตือรื อร้ น พร้ อมให้ กำรบริ กำร ต้ อนรับด้ วยควำมจริ งใจ เต็มใจ ตังใจ
้
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริ กำรดุจญำติสนิท บริ กำรด้ วยควำมรวดเร็ ว ถูกต้ อง และน่ำเชื่อถือ

ข) รักษำควำมลับของลูกค้ ำและไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
ค) ให้ ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์ แก่ลกู ค้ ำ เพื่อให้ ทรำบเกี่ยวกับบริ กำร โดยไม่มีกำร
โฆษณำเกินควำมเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ ำเข้ ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของบริ กำรของบริ ษัทฯ

ง) ให้ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำรให้ บริ กำรของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภำพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ ำสูงสุด
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯมีนโยบำยให้ พนักงำนปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำ และ/หรื อเจ้ ำหนี ้ทุกฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอำรัดเอำเปรี ยบ
คู่ค้ำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัท ฯ พื ้นฐำนของกำรได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ ำย หลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์ที่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ ปัญหำตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำนของควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ โดย
มีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้

ก) ไม่เรี ยกหรื อรับหรื อจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในกำรค้ ำกับคูค่ ้ ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้
ข) กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรี ยก หรื อรับ หรื อกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ องเปิ ดเผยรำยละเอียดต่อ
คูค่ ้ ำ และ/หรื อ เจ้ ำหนี ้ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว

ค) ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้
เจ้ ำหนี ้ทรำบล่วงหน้ ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ งขัน
บริ ษัทฯมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตอ่ คู่แข่งทำงกำรค้ ำ โดยไม่ละเมิดควำมลับหรื อล่วงรู้ ควำมลับทำงกำรค้ ำของคู่แข่งขัน
ด้ วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบำยดังนี ้

ก) ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้ กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
ข) ไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมำะสม
ค) ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำด้ วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ ำย
ง) บริ ษัทฯมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม/ชุมชน
บริ ษัทฯมีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมัน่ กำรปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี
และปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วน บริ ษัท ฯจะมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ ส่งเสริ มและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็ นที่ที่บริ ษัท ฯตังอยู
้ ่ให้ มีคณ
ุ ภำพดีขึ ้นพร้ อมๆ กับกำรเติบโตของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯมี
นโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับและกฎหมำย
ต่ำงๆอย่ำงเคร่งครัด
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯมีนโยบำยที่ให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เสริ มสร้ ำงคุณภำพ อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม ตลอดจน
รักษำสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงำนอยูเ่ สมอ
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงิ นและอื่นๆ ที่เกี่ ยวกับธุรกิ จและ
ผลประกอบกำรของบริ ษัท ฯที่ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลำ แสดงให้ เห็นถึงสถำนภำพทำง
กำรเงินและผลประกอบกำรที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ รวมทังอนำคตของธุ
้
รกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใสอย่ำงเคร่ งครัด จัดให้ มีกำรเผยแพร่ ข้ อมูลในเว็บไซต์ ของบริ ษัท ฯทัง้ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ ทำงสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ รับทรำบข้ อมูลของบริ ษัท ฯได้ อย่ำงทัว่ ถึง และจะทำกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับแนวทำงที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศใช้ บงั คับ
บริ ษั ทฯจัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อทำหน้ ำ ที่ติด ต่อสื่อสำรกับ
นักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันและผู้ถือหุ้น รำยย่อย บริ ษัท ฯจะจัดให้ มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ ผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นประจำ รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูลขององค์กร ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูลทัว่ ไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้ อง ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้ แก่ กำรรำยงำนต่อตลำด
หลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรั พย์ และตลำดหลักทรั พ ย์ และเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท ฯ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯยังให้ ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับข่ำวสำรเป็ นประจำ โดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ข้ อมูลที่อยูบ่ นเว็บไซต์จะมีกำรปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่
ว่ำจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี โครงสร้ ำงบริ ษัทและผู้บริ หำร โครงสร้ ำงกำรถือ
หุ้นและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯให้ ควำมสำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้ แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ประกอบกำรที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ โดยอยูบ่ นพื ้นฐำนของข้ อมูลทำงบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี ซึ่งเป็ นที่ยอมรั บโดยทัว่ ไป บริ ษัท ฯจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน ตลอดจนบทบำทและหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัท ฯ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง
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รำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงในรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of Board of Directors)
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กำรกำกับดูแลกิจกำร
ให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ ำย คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย ทังในระยะสั
้
นและ
้
ระยะยำว และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯเป็ นไปในทิศทำงที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ น
ได้ เสีย คณะกรรมกำรบริ ษัทจะดูแลให้ มีกำรจัดทำวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์
แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจใน
ภำพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจำรณำอนุมตั ิ และติดตำมให้ มีกำรบริ หำรงำนเพื่อให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดย
จะยึดถือแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำรดำเนินกำรที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯที่สำคัญ ได้ แก่
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรของบริษัทฯประกอบด้ วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ทหี่ ลำกหลำย
ทำหน้ ำที่พิจำรณำในเรื่ องสำคัญที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนของบริษัทฯ กรรมกำรทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำมเห็นในที่
ประชุม และมีอิสระในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เพื่อกำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯเป็ นไปอย่ำงถูกต้ อง
มีประสิทธิภำพและโปร่งใส
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2557 กรรมกำรของบริ ษัทฯประกอบไปด้ วยกรรมกำรจำนวน 10 ท่ำน โดยบริ ษัทฯ
มีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนจำกจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
10 ท่ำน ซึง่ เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังคณะ
้
ทังนี
้ ้
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์ฯที่
เกี่ยวข้ อง
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่พิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน เช่น วิสยั ทัศน์
ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสีย่ ง แผนงำนและงบประมำณ รวมทังก
้ ำกับ ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำร
ดำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะใช้ วจิ ำร
ญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้ ำทีด่ ้ วยควำมรับผิดชอบและควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ใน
ระยะยำวของบริษัทฯ
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯได้ กำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรไว้ อย่ำงชัดเจน โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกๆปี กรณีที่กรรมกำรของบริษัทฯได้ รับมอบหมำยให้ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเพิม่ มำก
ขึ ้น เช่น กำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้ วย เป็ นต้ น ก็จะได้ รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับ
ส่วนที่ 2.3.3 หน้ ำที่ 6

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

มอบหมำยเพิ่มมำกขึ ้นด้ วย ส่วนกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรได้ กำหนดให้ มคี วำมเชื่อมโยงกับผลประกอบกำรของ
บริ ษัทฯและผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรแต่ละท่ำนในแต่ละปี
การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ เน้ นควำมสำคัญเรื่ องกำรติดตำมและรับรองผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสและ
รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ คณะกรรมกำรนำไปพิจำรณำและดำเนินกำรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสีย่ งที่สำคัญในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ จะมีเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้จดั ทำวำระต่ำงๆของกำรประชุมและดำเนินกำร
จัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้ คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันก่อนกำรประชุม รวมถึงบันทึกกำรประชุม โดย
บันทึกข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเป็ นรำยคณะอนุกรรมกำร ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
หมวดที่ 6: การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯให้ ควำมสำคัญต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำง ๆ อย่ำงโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯเป็ นสำคัญ
ดั ง นั น้ บริ ษั ท ฯจึ ง ให้ ควำมส ำคั ญ ต่ อ กำรป้ องกั น รำยกำรที่ อ ำจเป็ นควำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรระหว่ำงกัน โดยมีนโยบำยซึง่ สรุปสำระสำคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้


ผู้บริ หำรและพนักงำนต้ องปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณของบริ ษัท ฯ ซึ่งถือเป็ นเรื่ องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบตั ิ
โดยเคร่ งครัด เพื่อเป็ นที่เชื่อถื อและไว้ วำงใจของผู้มีส่วนได้ เ สียทุกฝ่ ำย และจัดให้ มีกำรเผยแพร่ ข้อมูล
ควำมเข้ ำใจในกำรถือปฏิบตั ิของพนักงำนทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ



กรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท ฯทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรื อรำยกำรเกี่ยวโยงในกิจกำรที่
อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์



มีกำรนำเสนอรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ ควำมเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมตั ิตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแลให้ มีกำร
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์กำหนด



ในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน บริ ษัทฯอำจแต่งตัง้ ผู้ประเมิ นรำคำอิสระหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินอิสระ (แล้ วแต่กรณี) เพื่อให้ ควำมเห็นในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงที่สำคัญ



กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทฯจะกำหนดรำคำและเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
(Arm’s Length Basis) ซึง่ มีควำมเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ



ผู้มีสว่ นได้ เสียในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะไม่สำมำรถอนุมตั ิและออกเสียงลงมติในเรื่ องดังกล่ำวได้
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หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษั ท จัด ให้ บ ริ ษั ท ฯมี ร ะบบควบคุ ม ภำยในที่ ค รอบคลุม ทุ ก ด้ ำ น ทัง้ ด้ ำนกำรเงิ น และ
กำรปฏิบตั ิงำน ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯอยู่เสมอ จัดให้ มีกำรกำหนดลำดับขันของอ
้
ำนำจอนุมตั ิ
และควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่เป็ นอิสระ ทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำนให้ เป็ นไป
ตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทังประเมิ
้
นประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริ ษัทฯ
2.3.3.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.3.3.2.1 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
ในกำรสรรหำบุคคลที่จะทำหน้ ำที่กรรมกำรบริ ษัทเมื่อตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทว่ำงลง หรื อทดแทนกรรมกำรที่ต้อง
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ บริ ษัทฯจะพิจำรณำให้ ควำมสำคัญต่อผู้มีทักษะและประสบกำรณ์ ที่มีควำมจำเป็ นต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. มีคุณ สมบัติ สอดคล้ อ งตำมพระรำชบัญ ญัติ บริ ษั ท มหำชนจำกัด พระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทฯ
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆที่จะเป็ นประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่ำให้ แก่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
3. มีคณ
ุ ลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริ มกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อสร้ ำงคุณค่ำให้ แก่บริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty)
และอุทิศเวลำได้ อย่ำงเต็มที่
กำรเลือกและแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นไปตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ และกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริ ษัทฯจะต้ องเป็ น
ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด และกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯหรื อไม่ก็ได้
2. กรรมกำรนันให้
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตำมหลั
้
กเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
(1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธำนที่ประชุม
เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
3. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้ องออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับ ส่วนหนึ่งในสำม
(1/3) กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังกำรจดทะเบียนบริ ษัทฯนัน้ ให้ จับ
สลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
กรรมกำรผู้ออกจำกตำแหน่งไปนันอำจได้
้
รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึง
บริ ษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6. ถ้ ำตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่
วำระของกรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนนันอยู
้ ใ่ นตำแหน่งได้ เพียงวำระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรซึง่ ตนแทน
7. ให้ คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนเป็ นประธำนกรรมกำร และในกรณีที่กรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร
จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรื อ หลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมีหน้ ำที่ตำม
ข้ อบังคับในกิจกำรซึง่ ประธำนกรรมกำรมอบหมำย
8. บริ ษัทฯห้ ำมมิให้ กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ
หรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด หรื อเข้ ำ
เป็ นกรรมกำรในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหำชนอื่นซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ และกรรมกำรต้ อง
แจ้ งให้ บริ ษัทฯทรำบโดยไม่ชักช้ ำ หำกมีส่วนได้ เสียไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญำใดที่บริ ษัทฯทำขึ ้น
หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทในเครื อ
2.3.3.3

กรรมการอิสระ

บริ ษัทฯกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัทฯ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ
เข้ ำร่วมในคณะกรรมกำรบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมีนโยบำยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทังคณะ
้
และ
มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน
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หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริ ษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่
จะมำทำหน้ ำที่กรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด และ
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยกรรมกำรอิสระ
จะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ ยวชำญเฉพำะด้ ำน ประสบกำรณ์ กำรทำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆประกอบกั น เพื่อ
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรของบริ ษัทฯต่อไป ทังนี
้ ้ หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้ นจำก
ตำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดข้ ำงต้ นเข้ ำมำดำรง
ตำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยูใ่ นตำแหน่งได้ เพียงวำระเท่ำที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรอิสระที่
ตนแทน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ ได้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนันๆด้
้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึง
กรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำรที่เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่ น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯหรื อ
บริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษั ทฯหรื อบริ ษัท
ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย
10) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และ
11) ไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
นอกจำกนี ้ กรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯจะพิจำรณำคุณสมบัติด้ำนอื่นๆประกอบด้ วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และควำมมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติควำมเป็ นอิสระของตนเอง อย่ำงน้ อยปี ละครัง้ โดยจะแจ้ ง
พร้ อมกับรำยงำนข้ อมูลประวัติกรรมกำร ณ สิ ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัทฯ
2.3.3.4

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตังกรรมกำรตรวจสอบอย่
้
ำงน้ อย 3 ท่ำน เพื่อ
ทำหน้ ำที่ในกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ และต้ องไม่เป็ น
กรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
กำหนดว่ำด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ทังนี
้ ้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 ท่ำน ต้ องเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรื อ
กำรเงินที่เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของบกำรเงิน รวมถึงทำหน้ ำที่อื่นในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมกำรบริ ษัท (โดยมีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม
2557) ได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้กำกับดูแลและติดตำมเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยภำพรวม
ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรรวบรวม วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง ก ำหนดแนวทำงในกำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ย ง เพื่ อ น ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและรับทรำบ
ให้ รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
2.3.3.5 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรจะต้ อ งเป็ นกรรมกำรบริ ษั ท และ/หรื อผู้บริ ห ำรของบริ ษัท ฯ ซึ่งได้ รั บ กำรแต่งตัง้ จำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีจำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะแต่งตัง้
กรรมกำรบริ หำรคนหนึง่ เป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร
2.3.3.6

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมกำรผู้จัดกำรให้ มำจำกกำรเสนอชื่ อของคณะกรรมกำรบริ หำร โดยคัดเลือกจำกบุคคลที่มีชื่อเป็ นคณะ
กรรมกำรบริ หำรอยูใ่ นขณะที่ทำกำรคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อเข้ ำ
มำดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร
2.3.3.7

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2557 บริ ษัทฯถือเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำนวน 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท แบงคอก สกำย
ไลน์ จำกัด และถือเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจำนวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด บริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด และบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ทังนี
้ ้ ในกำรกำกับดูแลและติดตำมกำรดำเนินงำนของบริ ษัทร่ วม
และบริ ษั ท ย่อยทัง้ หมด เพื่อ ดูแ ลรั ก ษำผลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุนที่ บ ริ ษั ท ฯถื อ หุ้น อยู่ทัง้ หมด บริ ษั ท ฯมี แ นวทำงในกำร
ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทฯได้ ส่งบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯเข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในแต่ละบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบริ ษัท โดยกำรส่งตัวแทนของบริ ษัทฯเข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในแต่ ละบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมจะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท
2) คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมแต่ละบริ ษัทจะมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่
สำคัญ ได้ แก่
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำร
ของบริ ษัทฯและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ควำมระมัดระวัง (Duty
of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic)
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2. ดำเนินกำรติดตำม รวมถึงให้ คำแนะนำที่จำเป็ น เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
เป็ นไปตำมสัญญำและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงให้ คำแนะนำที่
จำเป็ น เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และ
สำมำรถจัดกำรอุปสรรคปั ญหำที่อำจเกิดขึ ้นได้ อย่ำงทันเวลำและเหมำะสม
4. พิจำรณำ ติดตำม รวมถึงให้ คำแนะนำที่จำเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีระบบควบคุมภำยใน
รวมถึงระบบกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรดำเนินธุรกิจ
5. พิจำรณำ ติดตำม และดำเนินกำรที่จำเป็ นในกำรจัดให้ มีกำรทบทวนและปรับปรุ งนโยบำยและแผนงำนที่
สำคัญต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นปั จจุบนั และเหมำะสม
กับสภำพธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมอำจมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคล
อื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรก็ได้ ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะไม่รวมถึงกำร
มอบอำนำจหรื อกำรมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ กรรมกำรหรื อผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมตั ิ
รำยกำรที่ตนเองหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ ง
กับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม
3) บริ ษัทฯจะกำหนดแผนงำนและดำเนินกำรที่จำเป็ น เพื่อทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงข้ อมูลต่ำงๆ ที่ต้องเปิ ดเผยแก่หน่วยงำน
กำกับดูแลและหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง นักลงทุนภำยนอก รวมถึงสำธำรณชน ที่มีควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วน และน่ำเชื่อถือ
4) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ย่อยหรื อบริ ษั ทร่ ว มมีค วำมจ ำเป็ นต้ อ งเข้ ำท ำรำยกำรที่ เ กี่ ยวโยงกัน หรื อ รำยกำรที่ อ ำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ บริ ษัทฯจะติดตำมให้ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมเข้ ำทำรำยกำรด้ วย
ควำมโปร่งใสและเป็ นธรรม โดยบริ ษัทฯจะได้ ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้ วยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและ
รำยกำรได้ มำ/จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ กำหนดโดยหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครั ด
5) บริ ษัทฯจะดำเนินกำรที่จำเป็ นและติดตำมให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีระบบในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและระบบ
ควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรดำเนินธุรกิจ
2.3.3.8

การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทฯมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริ หำรมิให้ มีกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
1) บริ ษัทฯจะให้ ควำมรู้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำร
ถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯโดยตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ ำวะ ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังกำร
้
รำยงำนกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะต่อ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ ตำม
มำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
2) ให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำและเปิ ดเผยรำยงำน
กำรถื อครองหลัก ทรั พย์ และรำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถื อครองหลักทรั พย์ ของบริ ษั ทฯ ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
สำเนำรำยงำนนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่ รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
3) กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งมีผล
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ ควำมระมัดระวังในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 ชัว่ โมง
ภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริ ษัทฯได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภำยในต้ องไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้
้ ผ้ อู ื่นทรำบจนกว่ำจะได้ มีกำรแจ้ งข้ อมูลนันให้
้ แก่ตลำดหลักทรัพย์ ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมี
กำรกระทำกำรฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยถื อเป็ นควำมผิดทำงวินัยตำม
ข้ อบังคับกำรทำงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้ แก่ กำรตักเตือนด้ วย
วำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ ำงพ้ นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้ วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
4) ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยที่มีหรื อ อำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน ซึ่งตนได้ ลว่ งรู้ มำในตำแหน่งหรื อฐำนะเช่นนัน้ มำใช้ เพื่อกำรซื ้อหรื อขำยหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอ
ขำย หรื อชักชวนให้ บุคคลอื่นซือ้ หรื อขำย หรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขำยซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์ อื่น (ถ้ ำมี) ของ
บริ ษัทฯ ไม่วำ่ ทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษัทฯ ไม่ว่ำทังทำงตรงหรื
้
อ
ทำงอ้ อม และไม่วำ่ กำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่ น หรื อนำข้ อเท็จจริ งเช่นนันออก
้
เปิ ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทำดังกล่ำว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
5) ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯและบริ ษั ทย่อย หรื ออดีตกรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนัก งำนที่ลำออกแล้ ว เปิ ดเผยข้ อมูลภำยใน หรื อควำมลับ ของบริ ษั ทฯและบริ ษัทย่อย ตลอดจนข้ อมูล
ควำมลับของคูค่ ้ ำของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที่ตนได้ รับทรำบจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ บคุ คลภำยนอกรับทรำบ
แม้ วำ่ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวจะไม่ทำให้ เกิดผลเสียหำยแก่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยและคูค่ ้ ำของบริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย
6) กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย หรื ออดีตกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน มี
หน้ ำที่เก็บรักษำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
และมีหน้ ำทีใ่ นกำรใช้ ข้อมูล
ภำยในของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้
ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยนำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในของ
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บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไปใช้ ประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทอื่นที่ตนเองเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนและ
ลูกจ้ ำง
2.3.3.9

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
 ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่ำนมำ (3-31 ธันวำคม พ.ศ.2556) บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี
ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นจำนวนเงินรวม 480,000 บำท
 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นจำนวนเงินรวม 1,905,000 บำท
ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
 ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริ กำรอื่น ซึ่ งได้ แก่ ค่ำที่ปรึ กษำ
วำงแผนโครงสร้ ำงภำษี ให้ แก่ EY Corporate Services Limited ซึ่งเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี เป็ น
จำนวนเงินรวม 1,250,000 บำท
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