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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพรำะแสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำร
ทีม่ ปี ระสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมันและควำมมั
่
นใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝำ่ ย และนำไปสูค่ วำมมันคงเจริ
่
ญก้ำวหน้ำ เป็ นเครื่องมือเพื่อเพิม่ มูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น
ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้นำแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 (The Principles of
Good Corporate Governance for Listed Companies 2012) ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 5
หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
2. กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. บทบำทผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

หมวดที่ 1:

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ ดำเนินกำรเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำผูถ้ อื หุน้ สำมำรถใช้สทิ ธิขนั ้
พื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้อย่ำงครบถ้วน ได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั
ข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอด
ถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปนั ผล กำรกำหนดหรือกำร
แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิม่ ทุน และกำรอนุ มตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้น โดยกำหนดแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ว้ดงั นี้
(1)

กำรประชุมผูถ้ อื หุน้


เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกำสได้ศกึ ษำสำรสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม (หรือระยะเวลำอื่นใดตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดข้อมูล
วัน เวลำ สถำนทีแ่ ละวำระกำรประชุม โดยมีคำชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือประกอบมติท่ี
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ขออนุ มตั ิ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หนังสือมอบฉันทะ และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้

(2)

(3)



บริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ และละเว้น
กำรกระทำใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น กำรเข้ำประชุมเพื่อออกเสียงลง
มติไม่ควรมีวธิ กี ำรทีย่ ุ่งยำกหรือมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ สะดวกต่อกำรเดินทำง
เป็ นต้น



บริษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำม
ล่วงหน้ำให้ชดั เจน และจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบถึงกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำพร้อมกับกำรนำส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ ด้วย



ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น สำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ อื หุน้


บริษทั ฯ สนับสนุนให้กรรมกำรบริษทั ฯ ทุกคนเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และตอบข้อซักถำมของผูถ้ อื หุน้



ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรลงมติเป็ นแต่ละรำยกำรในกรณีทว่ี ำระนัน้ มีหลำยรำยกำร
เช่น วำระกำรแต่งตัง้ กรรมกำร



บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
เปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทรำบพร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม



บริษัทฯ จะจัด ให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรทำ
รำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ
โต้แย้งในภำยหลัง



ประธำนในทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสม และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็น
และตัง้ คำถำมต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้

กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมและกำรเปิ ดเผยมติกำรประชุมผูถ้ อื หุน้

ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกรำยละเอียด วำระกำร
ประชุม มติท่ปี ระชุม กำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุม
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภำยใน
14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผูเ้ ข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรทีล่ ำประชุมด้วย
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การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 2:

บริษทั ฯ ปฏิบตั ผิ ถู้ อื หุน้ ทุกรำยทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ
อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม โดยกำหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ว้ดงั นี้


อำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิม่ วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อแสดงถึงควำมเป็ นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิม่ วำระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอ
หรือไม่



อำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัทฯ
โดยส่งข้อมูลด้ำนคุณสมบัติและควำมยินยอมของผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อไปยังประธำนกรรมกำรบริษัทฯ
ล่วงหน้ำ 3 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้



ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรจะไม่เพิม่ วำระกำรประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็ นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะ
วำระสำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ



คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยคน



คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะกำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทำงดังกล่ำวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และกำหนดให้กรรมกำรทุกคนและ
ผู้ บ ริ ห ำรที่ มี ห น้ ำ ที่ ร ำยงำนกำรถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ ต ำมกฎหมำยจัด ส่ ง รำยงำนดัง กล่ ำ วให้ แ ก่
คณะกรรมกำรเป็ นประจำ รวมทัง้ ให้มกี ำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี



กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยสำคัญในลักษณะที่อำจทำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระควรงดเว้นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้

หมวดที่ 3:

บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ ทุกกลุ่ม โดยกำหนดนโยบำยให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่ำวตำมสิทธิทม่ี ตี ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง หรือตำมข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ฯ ไม่กระทำกำร
ใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของผู้ มสี ่วนได้เสียเหล่ำนัน้ และกำหนดมำตรกำรชดเชยกรณีผู้มสี ่วนได้เสียได้รบั ควำม
เสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิ โดยได้มกี ำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ดังนี้
(1)

ผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียม รักษำผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำร
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมันที
่ ่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงกำร
เจริญเติบโตของบริษทั ฯ อย่ำงยังยื
่ น เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ และให้ผลตอบเเทนทีเ่ หมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมัน่
กำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ส่วนที่ 2 หน้ำ 150

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

(2)

(3)

(4)

(5)

พนักงำน


ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำร และกำรพัฒนำ
ศักยภำพรวมทัง้ มีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน



ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มคี วำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน



แต่งตัง้ โยกย้ำย รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนและกำรลงโทษพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม สำมำรถวัดผล
ได้ ภำยใต้หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด



รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำมรูท้ ำงวิชำชีพของพนักงำน



ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด

ลูกค้ำ


มุ่งมันสร้
่ ำงควำมพึงพอใจและควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยลูกค้ำจะต้อง
ได้รบั สินค้ำ/บริกำรทีด่ ี มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย ในระดับรำคำทีเ่ หมำะสม และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่
กำหนดไว้



ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและ
บริกำรให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรักษำสัมพันธภำพทีด่ แี ละยังยื
่ นกับลูกค้ำ



รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ



ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลกู ค้ำ เพื่อให้ทรำบเกีย่ วกับบริกำรทีบ่ ริษทั ฯ
ให้กบั ลูกค้ำโดยไม่มกี ำรโฆษณำเกินควำมเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพหรือ
เงื่อนไขใดๆ ของบริกำรของบริษทั ฯ

คู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหนี้


คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็ นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจ โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ บนพืน้ ฐำนของกำรได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝำ่ ย



ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ ง
รีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปญั หำ

คู่แข่งขัน


ประพฤติปฏิบตั ภิ ำยใต้กรอบกติกำและกฎหมำยเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ขิ องกำรแข่งขันทีด่ ี



ไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธกี ำรทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมำะสม
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(6)

ไม่กดี กันผูอ้ ่นื ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และไม่ทำลำยชื่อเสีย่ งของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กล่ำวหำในทำงร้ำย

ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้ำนควำม
ปลอดภัย คุณภำพชีวติ และกำรอนุ รกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึง
คุณภำพชีวติ ของชุมชนและสังคม

หมวดที่ 4:

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ฯ มีนโยบำยเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำง
กำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงทีเ่ ข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ ำเชื่อถือ
ตำมข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ว้ดงั นี้
(1)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ลไกทีจ่ ะดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่ำข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญ
ผิด และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน

(2)

นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้ มูลตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี แล้ว บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำน
ช่องทำงอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยจะเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำ เสมอ พร้อมทัง้ นำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อย่ำงน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขัน้ ต่ำตำมทีก่ ำหนดในหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed
Companies 2012) ของตลำดหลักทรัพย์ฯ

(3)

คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะจัด ให้บ ริษัท ฯ จัด ท ำค ำอธิบ ำยและกำรวิเ ครำะห์ข องฝ่ำ ยจัด กำร (Management
Discussion and Analysis (MD&A)) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทัง้ นี้เพื่อให้นักลงทุนได้
รับทรำบข้อมูล และเข้ำใจกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละ
ไตรมำสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกเหนือจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว

(4)

บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรป้องกันและขจัดปญั หำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ โดยกำหนดให้กำร
ทำรำยกำร และ/หรือธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ฯ แล้ วแต่กรณี ไม่ประกอบ
ธุรกิจทีค่ ล้ำยคลึงหรือแข่งขัน ซึง่ ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ ลดลง หรือมีรำยกำรระหว่ำง
กันในลักษณะทีม่ ผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ ำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย โดยกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี จะต้องรำยงำนต่อบริษทั ฯ หำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ เข้ำไปถือหุน้ บริษทั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ หรือบริษทั
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ย่อย เพื่อให้บริษทั ฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำกำรถือหุน้ ดังกล่ำวขัดต่อผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยหรือไม่
(5)

บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และได้จดั ให้มฝี ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อตรวจสอบกำร
ปฏิบตั งิ ำนของแต่ละสำยงำน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด และกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปด้วยควำมโปร่งใส โดย
มีกำรตรวจสอบเป็ นระยะและจัดทำรำยงำนส่งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ

หมวดที่ 5:
(1)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดของบริษทั ฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นกรรมกำรอิสระ และ
เป็ นคนละบุคคลกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำร
และหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรกำรปฏิบตั งิ ำนบริษทั ฯ ซึง่ จะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตหิ ลำกหลำย ทัง้ ในด้ำนทักษะ ควำมรูค้ วำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ ทีส่ ำมำรถเอือ้ ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมของ
องค์กร รวมทัง้ มีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมแผนที่
วำงไว้ ตลอดจนดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ กำรกำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำย
บริหำรเป็ นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงทีไ่ ด้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรระบุขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรชุดย่อยและ
กรรมกำรผู้ จ ัด กำรใหญ่ ท่ีเ ป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรเพื่อ ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนิ น งำนและควำมรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีช่ ดั เจนเพื่อควำมโปร่งใสและควำมรัดกุมในกำรตัดสินใจ
(2)

คณะกรรมกำรชุดย่อย

บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน


คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ เพื่อทำ
หน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ โดยใช้วธิ ตี รวจสอบและสอบทำนให้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ฯ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หุน้ โดยรวม ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
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ตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนจะต้องมี
ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้


คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยสมำชิกจำนวน 7 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำทีแ่ ละบทบำท
ที่สำคัญในกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ และมีอำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ มอบหมำย


คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งประกอบด้วยสมำชิกจำนวน 5 ท่ำน มีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำกลันกรองนโยบำย
่
และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร รวมถึงกำกับดูแลและสนับสนุ นให้มกี ำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป


คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนประกอบด้ว ยสมำชิก จ ำนวน 3 ท่ ำ น โดยประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรร
หำบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำที่ไ ด้ก ำหนดไว้ และเสนอชื่อ ให้ ค ณะกรรมกำรบริษัท ฯ หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น แต่ ง ตัง้
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนยังมีบทบำทสำคัญในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำร
กำหนดและรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มคี วำมเหมำะสม และสะท้อนถึง
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรและผูบ้ ริหำรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย
(3)

บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับกรรมกำรบริษทั จดทะเบียน (Code
of Best Practice for Directors of Listed Companies) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมกำรต้อง
เข้ำ ใจและทรำบถึง บทบำทหน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบของตน และต้ อ งปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ใ ห้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กฎบัตรของคณะกรรมกำร ตลอดจนนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจ กำรของบริษัท ฯ ด้ว ยควำมซื่อ สัตย์สุจริต และค ำนึ ง ถึง ผลประโยชน์ ข องบริษัท ฯ และผู้ถือ หุ้น เป็ น สำคัญ ทัง้ นี้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูก้ ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษทั ฯ
และก ำกับ ดู แ ลให้ฝ่ ำ ยจัด กำรด ำเนิ น กำรให้เ ป็ น ไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
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(4)

กำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มี
กำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำ และแจ้งให้กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบกำหนดกำร
ดังกล่ำว โดยจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันประชุม
จำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ นัน้ จะเป็ นไปตำมควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร และลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ แต่ไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี
(5)

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

ภำยหลังจำกบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรจะจัดให้มกี ำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนทัง้ คณะเป็ นประจำทุกปี อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนในปี ทผ่ี ่ำนมำ และหำแนวทำงใน
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรทำงำนของคณะกรรมกำรในปี ต่อๆ ไป
(6)

ค่ำตอบแทน

ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรจะต้ อ งได้ ร ับ กำรพิจ ำรณำอนุ ม ัติจ ำกที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น โดยก ำหนดเป็ น นโยบำย
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังนี้
1) ผลประกอบกำรของบริษทั ฯ โดยเทียบเคียงได้กบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจและมีขนำดธุรกิจในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกัน
2)

ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน

3)

ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำบริษทั ฯ จะได้รบั จำกกรรมกำรแต่ละท่ำน

4) ค่ำตอบแทนที่กำหนดขึน้ นัน้ จะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรที่มคี ุณสมบัตเิ หมำะสมกับควำมจำเป็ นและ
สถำนกำรณ์ของบริษทั ฯ มำเป็ นกรรมกำรได้
(7)

กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร ทัง้ ในประเด็น
กฎหมำยสำคัญทีค่ วรทรำบสำหรับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรบริษทั จดทะเบียน และกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี อง
บริษทั ฯ รวมถึงกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร และจัดให้มกี ำรอบรมเพื่อให้มกี ำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง
และในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรหรือแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่ ฝำ่ ยจัดกำรจะจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มกี ำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ดว้ ย
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(8)

กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จัดให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้ำนกำรเงินและกำรปฏิบตั งิ ำน ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบีย บที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มกี ลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มปี ระสิทธิภำพ
เพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อยู่เสมอ จัดให้มกี ำรกำหนดลำดับขัน้ ของอำนำจอนุ มตั ิ และ
ควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีม่ กี ำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือหน่วยงำนภำยนอกทีท่ ำหน้ำทีต่ รวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่ วยงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภำพและควำม
เพียงพอของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษทั ฯ
(9)

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ตำมทีป่ รำกฏในนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน

(10) รำยงำนประจำปี
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงิน
ทีป่ รำกฏในรำยงำนประจำปี ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีทเ่ี หมำะสมและถือ
ปฏิบตั ิสม่ ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท ำ รวมทัง้ กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญ อย่ ำ ง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูด้ แู ล
เกีย่ วกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ
โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้ สิน้ 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

11.2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ปจั จุบนั คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 11 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดร.ทนง พิทยะ

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

2. นำยชำนำญ วังตำล(1)

กรรมกำรอิสระ
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ตาแหน่ ง

3. พลตำรวจเอกสวัสดิ ์ อมรวิวฒ
ั น์

กรรมกำรอิสระ

4. นำยพีระพงษ์ อัจฉริยชีวนิ

กรรมกำรอิสระ

5. นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

กรรมกำร

6. ดร.ฤทธี กิจพิพธิ

กรรมกำร

7. นำยโชคดี วงษ์แก้ว

กรรมกำร

8. นำยสมเกียรติ วีตระกูล

กรรมกำร

9. นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ

กรรมกำร

10. นำยประทีป แสงหิรญ
ั วัฒนำ

กรรมกำร

11. นำยสมชัย ลีเชวงวงศ์

กรรมกำร

โดยมี นำงพิมพ์วนิฏำ จรัสปรีดำ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
หมำยเหตุ: (1) นำยชำนำญ วังตำล ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดย
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 17 กรกฎำคม 2557

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ใ ห้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ตลอดจนมติท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
(2) พิจำรณำกำหนดภำรกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ฯ
รวมทัง้ กำกับดูแลและควบคุมฝ่ำยจัดกำรให้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
นโยบำยดังกล่ำว พร้อมทัง้ ตรวจสอบ ติดตำม และสอบทำนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตำมกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณทีก่ ำหนดอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิทธิผล
ทัง้ นี้อำจมีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของบริษทั ฯ
(3) พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั แิ ผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำ
ร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นๆ ทีเ่ สนอโดยฝำ่ ยบริหำร
(4) ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรตรวจสอบ
ภำยใน และมีร ะบบควบคุ ม ภำยในที่เ หมำะสม เพีย งพอ มีป ระสิท ธิผ ล ถู ก ต้อ งและเชื่อ ถือ ได้ เพื่อ ให้ก ำร
ปฏิบตั งิ ำนภำยใน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล มีควำมถูกต้อง โปร่งใส เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
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(5) จัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และนำนโยบำย
ดังกล่ำวไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ หมำะสมและมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย บุคคล
ผูม้ คี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลำ
(7) ขอควำมเห็น ทำงวิช ำชีพ จำกที่ป รึก ษำอิส ระตำมที่เ ห็น สมควร ด้ ว ยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของบริษัท ฯ เพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
(8) กำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม) พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึง
ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ
(9) พิจ ำรณำก ำหนดโครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมกำรอื่น ตำมควำม
เหมำะสม ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร เป็ นต้น รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ำทีข่ องคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ ต่งตัง้
(10) พิจำรณำอนุ มตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มคี ุณสมบัตติ ้องห้ำมตำมทีก่ ำหนดในพระรำช บัญญัติ
บริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้ำดำรง
ตำแหน่ง ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ และกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(11) พิจำรณำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรตำมคำนิยำมทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และพิจำรณำอนุมตั คิ ่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรดังกล่ำว
(12) พิจำรณำแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั ฯ และพิจำรณำอนุมตั คิ ่ำตอบแทนของเลขำนุกำรบริษทั ฯ
(13) พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ ได้
(14) คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรืออำจ
มอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ เห็นสมควรและภำยในระยะเวลำตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควรซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำร
มอบอำนำจนัน้ ๆได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น ต้อง
ไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่ วงทีท่ ำให้กรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูไ้ ด้รบั มอบอำนำจจำกใดๆ
สำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
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ทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/
หรือ ประกำศอื่น ใดของหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง) เว้น แต่ เ ป็ น กำรอนุ ม ัติร ำยกำรที่เ ป็ น ไปตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุมตั ไิ ว้แล้ว

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
11.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ปจั จุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน
ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยชำนำญ วังตำล(1)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. พลตำรวจเอกสวัสดิ ์ อมรวิวฒ
ั น์

กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำยพีระพงษ์ อัจฉริยชีวนิ (2)

กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำงพิมพ์วนิฏำ จรัสปรีดำ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ: (1) นำยชำนำญ วังตำล ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดย
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 17 กรกฎำคม 2557
(2) นำยพีระพงษ์ อัจฉริยชีวนิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เป็น
ตำแหน่งสุดท้ำย ก่อนเกษียณอำยุในวันที่ 30 กันยำยน 2555 โดย ปตท. เป็ นคู่คำ้ รำยใหญ่อนั มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่องยำวนำน
ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 16/2555 ณ วันที่ 25 กันยำยน 2555 และทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 3/2555 ณ วันที่ 4 ตุลำคม 2555 ได้พจิ ำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำ กำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่ม ี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละกำรให้ควำมเห็นทีเ่ ป็นอิสระ

ทัง้ นี้ นำยชำนำญ วังตำล เป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษทั ฯ
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีถ่ ูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน
กับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี
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โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ น
และเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ก็ได้
(2) สอบทำนให้บ ริษัท ฯ มีร ะบบกำรควบคุ มภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
(3) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศของ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ
(4) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิจ ำรณำรำยกำรที่เ กี่ยวโยงกัน หรือ รำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ ให้เ ป็ น ไปตำม
กฎหมำย ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน ประกำศของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ บริษทั ฯ
(6) ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทบทวนกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของผูบ้ ริหำร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ในรำยงำนสำคัญทีต่ ้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝำ่ ยบริหำร เป็ นต้น
(7) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้


ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ



ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ และระบบบริหำรควำม
เสีย่ ง รวมถึงกำรป้องกันกำรเกิดโอกำสทุจริต



ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ



ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี



ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน



ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎ
บัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ



รำยกำรอื่น ที่เ ห็น ว่ ำ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ ข อบเขตหน้ ำ ที่แ ละควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

(8) ในกรณีท่พี บหรือมีข้อสงสัยว่ ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร


รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์



กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน



กำรฝ่ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ประกำศของ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ

เมื่อครบกำหนดเวลำทีก่ ำหนดไว้ร่วมกันข้ำงต้น หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำร
ดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร
หรือกำรกระทำตำมข้ำงต้นต่อ สำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้นคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษั ทฯ ในขณะที่ควำมรับผิดชอบใน
กิจกรรมทุกประกำรของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภำยนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทัง้ คณะ
11.2.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ปจั จุบนั คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวน 7 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. ดร.ฤทธี กิจพิพธิ

กรรมกำรบริหำร

3. นำยโชคดี วงษ์แก้ว

กรรมกำรบริหำร

4. นำยสมเกียรติ วีตระกูล

กรรมกำรบริหำร
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง

5. นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ

กรรมกำรบริหำร

6. นำยประทีป แสงหิรญ
ั วัฒนำ

กรรมกำรบริหำร

7. นำยสมชัย ลีเชวงวงศ์

กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำงพิมพ์วนิฏำ จรัสปรีดำ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯ ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจน
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) พิจำรณำกำหนดภำรกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย เป็ นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั หิ รือให้ควำมเห็นชอบ
รวมทัง้ กำกับดูแลให้ฝำ่ ยจัดกำรดำเนินธุรกิจไปตำมแผนทีก่ ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทัง้ นี้อำจ
มีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของบริษทั ฯ
(3) แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมกำร และ/หรือคณะทำงำน เพื่อกำรดำเนินกิจกำรหรือกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ
และกำหนดอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมกำร และ/หรือ คณะทำงำน รวมถึงควบคุม
ก ำกับ ดูแ ลให้ก ำรดำเนิ น งำนของคณะอนุ ก รรมกำร และ/หรือ คณะท ำงำนที่แต่ ง ตัง้ บรรลุ ต ำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนด
(4) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ และกำกับดูแล
ให้กำรดำเนินงำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
(5) พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมทีฝ่ ำ่ ยจัดกำรเสนอ ก่อนทีจ่ ะนำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ พิจำรณำและอนุมตั ิ
(6) พิจำรณำอนุมตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนกำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นรำยกำรสนับสนุน
ธุ ร กิจ ปกติ ข องบริษั ท ฯ ซึ่ง มีเ งื่อ นไขทำงกำรค้ ำ ทัว่ ไป ในวงเงิน ไม่ เ กิน งบประมำณที่ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ใิ นหลักกำรไว้แล้ว ทัง้ นี้ ภำยใต้บงั คับ
ของหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงตลำดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและ
รำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตำรำงอำนำจกำรอนุ มตั ิ (Table of Authority) ตำมที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
(7) พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริษทั ฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำล หรือเงินปนั ผลประจำปี
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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(8) พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรเลิก
จ้ำ ง กำรก ำหนดเงิน ค่ ำจ้ำ ง ค่ ำ ตอบแทน โบนัสพนัก งำนระดับ ผู้บ ริหำร ตัง้ แต่ ร ะดับ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือ
เทียบเท่ำขึน้ ไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
(9) คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตั กิ ำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบ
อำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำตำมทีค่ ณะ
กรรมกำรบริหำร เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกำรมอบ
อำนำจนัน้ ๆได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
(10) ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยเป็ นครำวๆไป
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้น ต้องไม่
มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้กรรมกำรบริหำร หรือผูไ้ ด้รบั มอบอำนำจใดๆ สำมำรถ
พิจำรณำและอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เ สีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
ประกำศอื่นใดของหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง) โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมธุรกิจปกติ
ตลอดจนกำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ซึง่ มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทัวไป
่ ซึง่ เป็ นตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
11.2.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปจั จุบนั คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
จำนวน 5 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยชำนำญ วังตำล

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

2. ดร.ฤทธี กิจพิพธิ

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

3. นำยสมเกียรติ วีตระกูล

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

4. นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

5. นำยประทีป แสงหิรญ
ั วัฒนำ

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

โดยมี นำงพิมพ์วนิฏำ จรัสปรีดำ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
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ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมีขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) พิจำรณำกลันกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ
่
หำรควำมเสีย่ งโดยรวมของบริษัท ฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ควำมเสีย่ งประเภทต่ำงๆ ที่สำคัญ เช่น ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน ควำมเสีย่ งด้ำนกำรลงทุน ควำมเสีย่ งในกำร
ดำเนินธุรกิจ เป็ นต้น รวมทัง้ ประเมิน ติดตำม ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเสีย่ ง
รวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่ กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
อนุมตั ิ
(2) กำกับดูแลและสนับสนุ นให้กำรบริหำรควำมเสีย่ งประสบควำมสำเร็จ โดยมุ่งเน้นกำรคำนึงถึงควำมเสีย่ ง
ในแต่ละปจั จัยเพื่อประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเหมำะสม
(3) พิจำรณำควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ทีส่ อดคล้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น ควำมเสีย่ งด้ำนกำรลงทุน
ด้ำ นกำรบริหำรจัด กำร ด้ำ นกำรเงิน ด้ำ นควำมปลอดภัยของข้อ มูล ด้ำ นกฎหมำยและกฎระเบียบ รวมถึง
เสนอแนะวิธปี ้ องกัน และวิธลี ดผลกระทบจำกควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ตลอดจนติดตำมประเมินผล
และปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนเพื่อลดโอกำสกำรเกิดควำมเสีย่ งและผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องให้เหมำะสมกับ
สภำวะกำรดำเนินธุรกิจ
(4) รำยงำนผลกำรประเมิน ควำมเสี่ยงและกำรกำกับดูแ ลกำรดำเนินงำน กำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรกำร
ควบคุม และ/หรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนด ต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อทรำบเป็ นประจำ และใน
กรณีท่มี ีเรื่องสำคัญซึ่ง อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำมำตรกำรกำรควบคุมและ/
หรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยเร็วทีส่ ดุ
(5)

ให้ตงั ้ คณะทำงำนได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร

(6)

ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
11.2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ปจั จุบนั คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมำชิก
จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยชำนำญ วังตำล

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. นำยพีระพงษ์ อัจฉริยชีวนิ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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โดยมี นำงพิมพ์วนิฏำ จรัสปรีดำ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
(ก)

(ข)

กำรสรรหำ


พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้มคี วำมเหมำะสมกับองค์กร
ธุรกิจ และสภำพแวดล้อม



กำหนดกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องผูท้ ค่ี วรได้รบั กำรเสนอชื่อ
เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่



พิจำรณำคัดเลือกและกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมเป็นกรรมกำรบริษทั ฯ และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ และเสนอแนะต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ

กำรกำหนดค่ำตอบแทน


กำหนดนโยบำย และพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ได้เป็ นตัว
เงินของกรรมกำรบริษทั ฯ และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ให้มคี วำมเหมำะสมและเป็ นธรรม และเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ



ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยอันเกีย่ วเนื่องกับกำรสรรหำและกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง

11.2.2.5 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่มขี อบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
(1) ดูแล บริหำร ดำเนินงำน และปฏิบตั งิ ำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดโดยที่
ประชุ ม คณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ภำยใต้ ก รอบกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ งแ ละขอบอ ำนำจซึ่ง
คณะกรรมกำรกำหนด
(2)

ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั ฯ
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(3) จัดทำและนำเสนอนโยบำยทำงธุร กิจ แผนธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุร กิจ
งบประมำณประจำปี ของบริษทั ฯ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจำปี และกำหนดอำนำจกำร
บริหำรงำน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
(4) รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มำกำหนดทิศทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
เพื่อกำหนดภำรกิจหลัก (Mission) สำหรับฝำ่ ยบริหำรและฝำ่ ยจัดกำรนำไปดำเนินกำร
(5) ควบคุม ตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำร และเสนอแนะแนว
ทำงกำรแก้ไขปญั หำอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อให้ผบู้ ริหำร และฝำ่ ยจัดกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และแผนธุรกิจที่
วำงไว้ เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯ
(6) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของฝำ่ ยบริหำรและฝำ่ ยจัดกำร และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำร
บริห ำรจัด กำร ควำมคืบ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนต่ อ คณะกรรมกำรบริห ำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอ
(7) ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบันทึกควำมเข้ำใจเพื่อให้แน่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไป
ตำมนโยบำย และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินยั ภำยในองค์กร
(8) กำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธกี ำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม
กำรว่ ำ จ้ำ ง และเลิก จ้ำงพนักงำนของบริษัทฯ และก ำหนดอัต รำค่ำจ้ำ ง เงิน เดือ น ค่ ำ ตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ สำหรับพนักงำน
(9) มีอำนำจในกำรแต่งตัง้ และถอดถอน เจ้ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่ งที่ต่ ำกว่ำตำแหน่ งกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่
(10) พิจำรณำอนุมตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนกำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นรำยกำรสนับสนุน
ธุ ร กิจ ปกติ ข องบริษั ท ฯ ซึ่ง มีเ งื่อ นไขทำงกำรค้ ำ ทัว่ ไป ในวงเงิน ไม่ เ กิน งบประมำณที่ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำร ได้มมี ติอนุ มตั ใิ นหลักกำรไว้แล้ว ทัง้ นี้ ภำยใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงตลำด
หลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์ รวมตลอดจน
ตำรำงอำนำจกำรอนุมตั ิ (Table of Authority) ตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
(11) ปฏิบตั ิหน้ ำที่อ่นื ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯเป็ น
ครำวๆ ไป
ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเรื่องใดทีก่ รรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กับบริษทั ฯ และ/
หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ไม่มอี ำนำจอนุ มตั ิกำรดำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่
กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรธุรกิจปกติและเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไป
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ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำหนด
11.2.2.6 ตารางอานาจการอนุมตั ิ (Table of Authority)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ได้มมี ติอนุ มตั ิตำรำงอำนำจ
กำรอนุมตั ิ (Table of Authority) โดยมีรำยละเอียดสำคัญ ดังนี้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

 กำรจ ำหน่ ำ ยทรัพ ย์ส ิน ถำวรของบริษัท ฯ
(มูลค่ำตำมบัญชีต่อรำยกำร)

≤ 10 ล้ำนบำท

≤ 20 ล้ำนบำท

ทุกขนำดรำยกำร

 กำรจัดซื้อ วัต ถุ ดิบ อะไหล่ และสิน ค้ำอื่นๆ
เพือ่ ผลิต หรือจำหน่ำย (ต่อครัง้ )

≤ 20 ล้ำนบำท

≤ 50 ล้ำนบำท

ทุกขนำดรำยกำร

 กำรลงทุนนอกงบประมำณในสินทรัพย์ถำวร

≤ 20 ล้ำนบำท

≤ 100 ล้ำนบำท

ทุกขนำดรำยกำร

 กำรลงทุนหรือร่วมทุนในกิจกำรใหม่

≤ 50 ล้ำนบำท

≤ 100 ล้ำนบำท

ทุกขนำดรำยกำร

 กำรจัดหำแหล่งเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงิน

≤ 80 ล้ำนบำท

≤ 130 ล้ำนบำท

ทุกขนำดรำยกำร

ทัง้ นี้ หำกกำรทำรำยกำรใดมีลกั ษณะเป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึง หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด

11.3.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ฯ นัน้ ได้กำหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่งผ่ำนกำรอนุ มตั ิโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 กฎบัตรดังกล่ำวกำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษทั ฯ ซึง่ สำมำรถสรุปสำระสำคัญ
ได้ดงั นี้
(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
(2)

กรรมกำรบริษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้
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(3) กรรมกำรต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้แก่บริษทั ฯ อย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้ กรรมกำรต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ำม
ตำมพระรำชบัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) พระรำชบัญ ญัติ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ประกำศที่เ กี่ย วข้อ งของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่
มีช่อื อยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ที่
ออกหลักทรัพย์
(4) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทัง้ หมดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีควำมเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมของผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ และต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องหรือส่วนได้เสียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อีกทัง้ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัตกิ รรมกำรอิสระตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.28/2551
เรื่องกำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ("ประกำศ ทจ. 28/2551") ตำมทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม
(5) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คนโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนี้
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ ทจ. 28/2551 อีกทัง้ มีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ประกำศกำหนด
(6) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริษทั ฯในกรณีทค่ี ณะกรรมกำร
บริษัทฯ พิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัท ฯ คนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำร
บริษทั ฯ ก็ได้
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ จะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนด
ในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ุดกับ 1
ใน 3 และกรรมกำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกได้ กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำก
ต ำแหน่ ง ในปี แรกและปี ท่สี องภำยหลัง จดทะเบีย นบริษัท นัน้ ให้จ ัด สรรโดยกำรจับ ฉลำก ส่ว นปี ต่ อ ๆไป ให้
กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง


ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
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(ข)

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตำม (ก) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำก
น้อยเพียงใดไม่ได้

(ค)

บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัด
ลงมำมีค ะแนนเสีย งเท่ ำ กัน เกิน จ ำนวนกรรมกำรที่จ ะพึง มีห รือ จะพึงเลือ กตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้
ประธำนทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด


ในกรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่ งกรรมกำร
ได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรทีต่ นเข้ำมำแทน

กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ ง ให้ย่นื ใบลำออกต่อบริษทั ฯ โดยกำรลำออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลำออกส่งไปถึงบริษทั ฯ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

11.3.2 คณะกรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ
โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัดพ .ศ.
2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้
มีก ำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ประกำศที่เ กี่ย วข้อ งของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ละ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจำกนี้คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผูท้ รงคุณวุฒ ิ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำน
อื่นๆ ประกอบกัน จำกนัน้ จะนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ ต่อไป
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด และต้องมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
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(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรำย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุ ญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระ
เคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี ำนำจควบคุม ของผู้ท่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำต
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับ กิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่
ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9)

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
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11.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจำกตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบนัน้ ได้กำหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งผ่ำนกำรอนุ มตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557
(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นผู้คดั เลือกแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำ งน้ อ ย 3 ท่ ำ น กรรมกำรตรวจสอบนัน้ แต่ ง ตัง้ จำกกรรมกำรอิสระของบริษัท ฯ ที่มี
คุณสมบัตติ ำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
(2) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุม
ของบริษทั ฯ
(3) ไม่ เ ป็ น กรรมกำรของบริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย หรือ บริษัท ย่อ ยลำดับเดียวกัน เฉพำะที่เ ป็ น บริษัทจด
ทะเบียน
(4) มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบตำมภำรกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องสำมำรถอุทศิ เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
(5) มีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
(6) เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง หรือมีเหตุทก่ี รรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้จน
ครบวำระ และมีผลให้จำนวนสมำชิกน้ อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะแต่ งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบ
ทดแทนให้ครบถ้วนภำยใน 3 เดือน นับแต่ วนั ที่จำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร
ปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(7) กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรตรวจสอบ
อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปตำมวำระทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุมตั ิ

11.3.4 คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจำกตำแหน่ งกรรมกำรบริหำรนัน้ ได้กำหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ ซึง่ ผ่ำนกำรอนุ มตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 รำยละเอียดสรุปได้ดงั นี้
(1)

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน
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(2) คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะเลือ กกรรมกำรบริห ำรคนหนึ่ ง เป็ น ประธำนกรรมกำรบริห ำรในกรณี ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำเห็นสมควรอำจเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำน
กรรมกำรบริหำรก็ได้

11.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิให้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งขึน้ ชุดหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำร และ/หรือผูบ้ ริหำรจำนวนหนึ่งทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมำะสม เพื่อกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมทัง้ กำกับดูแลให้มรี ะบบ
หรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง เพื่อควบคุมควำมเสีย่ งและลดผลกระทบของควำมเสีย่ งต่อธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยมีหน้ำทีส่ ำคัญในกำรระบุควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ กำหนดมำตรกำร
ป้องกัน และติดตำมดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรดังกล่ำว
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
นับ แต่ วนั ที่ได้ร ับแต่ งตัง้ อย่ ำ งไรก็ตำม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจได้ร ับกำรแต่ งตัง้ ต่ อไปตำมวำระที่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุมตั ิ

11.3.6 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิให้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรจำนวนหนึ่งทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมำะสม เพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลทีม่ คี ุ ณสมบัตเิ หมำะสมที่จะ
เข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำทีไ่ ด้กำหนดไว้
และเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนยังมีบทบำทสำคัญในกำรพิจำรณำหลัก เกณฑ์ในกำรกำหนดและรูปแบบค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มคี วำมเหมำะสม และสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรและผูบ้ ริหำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3
คน สมำชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน โดยจะเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี นับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปตำม
วำระทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุมตั ิ
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11.3.7 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2557 ได้มมี ติอนุ มตั นิ โยบำยในกำร
สรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ในกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำ
เบื้องต้นในกำรกลันกรองสรรหำบุ
่
คคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่ำงดี และ
สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ

11.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

11.4.1 นโยบายการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่ำจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วม หรือสนับสนุ นกำรดำเนินของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ช่องทำงในกำรหำรำยได้ และเพิม่ ควำมสำมำรถใน
กำรทำกำไรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ในกำรบริหำรงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว โดยบริษทั ฯ มีกลไกใน
กำรกำกับดูแลกำรจัดกำรและกำรรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังนี้


บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนจำกบริษทั ฯ เข้ำไปร่วมเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ และเข้ำร่วมประชุม
ในฐำนะผู้ถือ หุ้น โดยผู้แ ทนของบริษัท ฯ มีห น้ ำ ที่อ อกเสีย งในที่ป ระชุ ม ตำมแนวทำงหรือ ทิศ ทำงที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พจิ ำรณำไว้ เพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษทั ร่วม ให้
เป็ นไปในทิศทำงทีเ่ หมำะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั ฯ ในภำพรวม



ตัวแทนทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั ฯ จะดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ปฏิบตั ติ ำมประกำศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และ/หรือกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริษทั ดังกล่ำว ให้ครบถ้วนถูกต้อง



ตัวแทนทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั ฯ จะดูแลให้มกี ำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม ให้บริษทั ฯ สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ทนั กำหนดด้วย



นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะติดตำมอย่ำงใกล้ชดิ ถึงผลประกอบกำรและกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
บริษัท ร่ ว มดัง กล่ ำ ว และน ำเสนอผลกำรวิเ ครำะห์ ร วมถึง แสดงควำมคิด เห็น หรือ ข้อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ คณะกรรมกำรบริษัทย่อ ยหรือ บริษัทร่ วมนัน้ ๆ เพื่อ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
กำหนดนโยบำยหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษทั ย่อย บริษัทร่วม มีกำรพัฒนำและเจริญเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง
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11.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ ือหุ้นอื่น ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัท ฯ ได้ลงนำมในสัญญำร่วมทุนกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำ ซธรรมชำติ NGV กับ ซัสโก้ เมื่อวันที่ 1
เมษำยน 2556 เพื่อจัดตัง้ และเป็ นกรอบในกำรบริหำรจัดกำร SNGV

11.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้ขอ้ มูลภำยในตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อควำมโปร่งใสและ
ป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน โดย
กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ ดังนี้
(1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ เกีย่ วกับหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งจัดทำและส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
(2) กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะ ให้แก่เลขำนุ กำรของบริษทั ฯ เพื่อนำส่งให้แก่ สำนักงำน ก.ล.ต. โดยให้จดั ทำและนำส่งภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3
วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ กี ำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
(3) กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ซึง่ มีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบ
กำรเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษทั ฯ จนกว่ำบริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน
แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำ
อย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งกำร
เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
(4) นอกจำกกรรมกำร ผู้บ ริห ำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญ ชีหรือ กำรเงิน ที่เ ป็ น ระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำแล้ว บริษทั ฯ ยังมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ ทัวไปรั
่ กษำ
ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ ไม่นำควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ ำม รวมทัง้ ต้องไม่
ทำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยใน และ/หรือเข้ำทำนิตกิ รรม
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

อื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
(5) กำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝำ่ ฝืนนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่ นตน ซึง่ บทลงโทษอำจเป็ นกำร
ตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัวครำวโดยไม่
่
ได้รบั ค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน เท่ำที่
กฎหมำยอนุญำตให้ทำได้ ซึง่ กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ

11.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จำกัด สำหรับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และกำรสอบทำนงบ
กำรเงินสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ 3,510,000 บำท
และ 3,055,000 บำท ตำมลำดับ และสำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 100,000 บำท
นอกจำกนี้ SNGV บริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.99 จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จำกัด สำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 40,000 บำท และบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับกำรสอบทำนงบกำรเงิน
ของบริษทั สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ 30,000 บำท
ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดข้ำงต้นไม่เป็ นบุคคล
หรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

11.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหำคม 2557 และภำยหลังบริษทั ฯ ได้แปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชน ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ได้มมี ติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งชุดเดียวกันอีกครัง้ ดังนัน้
สำหรับปี 2556 และไตรมำสที่ 1 2 และ 3 ปี 2557 จึงยังมิได้มกี ำรจัดประชุมแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ งได้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุม คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่
3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2557 ดังนัน้ สำหรับปี 2556 และไตรมำสที่ 1 2 และ 3 ปี 2557 จึงยังมิได้มกี ำรจัดประชุม
แต่อย่ำงใด
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