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3. การกากับดูแลกิ จการ
3.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็ นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ โดยมีหลักกำรและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
3.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร
3.2.1 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย
แนวทำง แผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตำมทีฝ่ ำ่ ยจัดกำรจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รบั มอบหมำยให้ทำหน้ำที่
ดังกล่ำว เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนด
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของ
บริษทั ฯ
5. ดำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มรี ะบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีทน่ี ่ ำเชื่อถือได้ ตลอดจน
ดูแลให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม
6. สอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งและนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง และติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง
7. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ กำรลงทุน และกำรดำเนินกำรใดๆ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
8. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปญั หำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
10. พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ อย่ำงเป็ นธรรม
โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญำทีท่ ำกับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ สำหรับ
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รำยกำรทีท่ ำกับกรรมกำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรนัน้
11. จัด ให้มีน โยบำยเกี่ย วกับกำรกำกับ ดูแลกิจ กำรที่ดีต ำมหลักธรรมำภิบ ำลเป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษร และทบทวน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่ำบริษทั ฯ มีควำมรับผิดชอบต่ อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุก
รำยอย่ำงเป็ นธรรม
12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจทีเ่ หมำะสม
13. แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร เป็ นต้น และกำหนด
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหำร และระบบควบคุมภำยในให้เป็ นไปตำม
นโยบำยทีก่ ำหนดไว้
14. พิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ เลขำนุ ก ำรบริษัท ฯ เพื่อ ดูแ ลให้ค ณะกรรมกำรและบริษัท ฯ ปฏิบ ัติต ำมกฎหมำย ประกำศ
ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
15. พิจ ำรณำแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร และจำเป็ น
16. ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ตนเองเป็ นประจำทุกปี และพิจำรณำหำแนวทำงเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ นัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำร
มอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
สำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้เสีย หรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะ
ใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำย และ
หลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมกำร บริษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ไิ ว้
3.2.2 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
audit) ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือ กำรว่ำจ้ำงบริษทั
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
ฯ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ำ่ ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
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5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ซึง่ รำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
1) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็ นทีน่ ่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ บริษทั ฯ
2) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน
7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร (Charter)
8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้
่
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
7. ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือ
กำรกระทำดังต่ อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่ อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เพื่อ ด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
1) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2) กำรทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
3) กำรฝำ่ ฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
8. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรปฏิบตั ิงำนขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญฝ่ำย
จัดกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่เกีย่ วข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรทีเ่ ห็นว่ำ
เกีย่ วข้องและจำเป็ น
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ และควำมรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร และจำเป็ น
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3.2.3 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหำร และดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริ ษัทฯ ซึง่ กำรบริหำร
และด ำเนิ น กิจ กำรของบริษัท ฯ ดัง กล่ ำ วต้ อ งเป็ น ไปตำมนโยบำย แนวทำง หรือ แผนกำรด ำเนิ น งำน ที่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. กำหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำนของ บริษทั ฯให้
สอดคล้องและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิจและกำรแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร บริษทั ฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้อนุมตั ไิ ว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. พิจำรณำอนุ มตั ิลงทุนโครงกำรใหม่วงเงินไม่ เกิน 30 ล้ำนบำท พิจำรณำอนุ มตั ิกำรขอใช้งบประมำณค่ำใช้จ่ำย
วงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำทต่อครัง้ พิจำรณำอนุมตั กิ ำรขอใช้ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ได้ของบประมำณวงเงินไม่เกิน 10 ล้ำน
บำท และพิจำรณำอนุมตั กิ ำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินในวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้วจำนวนไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อ
ครัง้ ค่อรำย
6. มีอำนำจแต่งตัง้ ถอดถอนพนักงำนของบริษทั ฯ ในตำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
7. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
อนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไข
กำรค้ำปกติ
3.2.4 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. ดูแล บริหำรงำน ดำเนินงำน และปฏิบตั งิ ำนประจำตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของ บริษทั ฯ และให้
เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. จัดทำวิสยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำนของ บริษทั ฯ เพื่อ
เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เพื่อ ขออนุ ม ัติ และมีห น้ ำ ที่ร ำยงำนควำมก้ำ วหน้ ำ ของกำรด ำเนิ น งำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
3. กำหนดและปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงกำรจัดกำร กำรบริหำรของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ และสภำพกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม
4. มีอำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำนในระดับทีต่ ่ ำกว่ำ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยสำมำรถแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนได้
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5. มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสังเกี
่ ่ยวกับกำรปฏิ บตั งิ ำนของบริษัทฯ
เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯ
6. พิจำรณำอนุ มตั ิลงทุนโครงกำรใหม่วงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท พิจำรณำอนุ มตั ิกำรขอใช้งบประมำณค่ำใช้จ่ำย
วงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อครัง้ พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรขอใช้ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ได้ของบประมำณวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำน
บำท และพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินในวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้วจำนวนไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่อ
ครัง้ ค่อรำย
8. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงื่อนไขปกติกำรค้ำ เช่น กำรซือ้ ขำยสินค้ำตำมรำคำตลำด และ
ให้เงื่อนไขทำงกำรค้ำเหมือนลูกค้ำทัวไป
่ ทัง้ นี้ ภำยใต้นโยบำยทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
9. กรรมกำรผูจ้ ดั กำรมีหน้ำทีร่ ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ำมี
เหตุกำรณ์ทุจริต มีกำรปฏิบตั ทิ ฝ่ี ำ่ ฝืนกฎหมำย และมีกำรกระทำทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะ
กำรเงินของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
10. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จดั กำรนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ/หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำมำรถอนุ มตั ิ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไข
กำรค้ำปกติ
3.3 การสรรหากรรมการ
3.3.1 การสรรหากรรมการอิ สระ
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มสี ่ วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึง
กรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำ ของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
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ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ่ีมคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน หรือ
กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ว ยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯหรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ท่ี
ต้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสำมของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้ำน
บำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรคำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ใน
ระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุ ม ของบริษัทฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ถือ หุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ หุ้น ส่ว นของสำนัก
งำนสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง
ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ นี ัย ผู้มอี ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน
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 ัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่ อ ย หรือ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนั ย ในห้ำ งหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมกำรที่มีส่ว นร่ ว มบริห ำรงำน ลูก จ้ำ ง
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มนี ัยกับกิจกำร
ของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
3.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะทำ
กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งทำหน้ำทีก่ รรมกำรตรสจสอบ และเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
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หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ทัง้ นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบตำมประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็ นกรณีทอ่ี อกตำมวำระ ตำมข้อบังคับของ
บริษทั ฯ กรรมกำรตรวจสอบซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ งอีกได้ กรณีท่ี
ตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื ใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้
บุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ กำหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระทีเ่ หลือของกรรมกำรตรวจสอบ
ซึง่ ตนทดแทน
3.3.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
ในกำรคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรทีด่ ำรงตำแหน่งใน
ขณะนัน้ จะร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมำะสมโดยจะพิจำรณำคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่ำวให้เหมำะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และแผนงำนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัตเิ หมำะสมทัง้ ในด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ กำรอุทศิ เวลำ รวมทัง้ บุคคลที่จะได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงแหน่ งกรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มี
กำรแก้ไขเพิม่ เติม) ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทฯ ออกจำกตำแหน่ งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้
ทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นัน้ ให้จบั
สลำกกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่ งนำนทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมกำรซึง่
พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำร ซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนัน้
อำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ งอีกได้ กรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื ใดนอกจำกถึง
ครำวออกตำมวำระให้ค ณะกรรมกำรบริษัท ฯ แต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่มีคุณสมบัติเ หมำะ สมเป็ น กรรมกำรบริหำร เพื่อ ให้
กรรมกำรบริหำรมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมกำรบริหำรแทนจะอยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงวำระทีเ่ หลือของกรรมกำรบริหำรซึง่ ตนทดแทน
3.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ จะส่งบุคคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทเ่ี หมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย
หรือบริษัทร่วม เพื่อเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผู้บริหำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือ
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บริษัท ร่ว ม เพื่อ ก ำหนดนโยบำยที่สำคัญ และควบคุม กำรดำเนิน ธุ ร กิจ ของบริษัท ย่อ ยหรือ บริษัท ร่ ว ม เพื่อให้ก ำร
ดำเนินงำนเป็ นไปในทิศทำงที่เหมำะสม และสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม นอกจำกนี้ ตัวแทนของ
บริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ ดิ ตำมกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่ำงใกล้ชดิ และรำยงำนฐำนะกำรเงิน และผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมแก่คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
3.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบำยป้องกันกรณีทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้
ถือในทำงมิชอบ ดังนี้
1)

บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรป้องกันกำรนำข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงำนทีร่ ขู้ อ้ มูลห้ำมนำข้อมูล
ไปเปิ ดเผยยังหน่วยงำนหรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง

2)

ผู้บริหำรของบริษัท ฯ ที่ได้รบั ทรำบข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท ฯ ที่มผี ลต่ อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวก่อนที่จะเปิ ดเผยสู่สำธำรณชน โดยกำร
กำหนดห้ำ มผู้บ ริห ำร คู่สมรส และบุต รที่ยงั ไม่บ รรลุนิ ติภ ำวะ ท ำกำรซื้อขำยหลัก ทรัพ ย์ของบริษัท ฯ เป็ น
ระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนทีง่ บกำรเงินหรือข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญจะเปิ ดเผยสูส่ ำธำรณชน

3)

เมื่อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ ได้กำหนดให้กรรมกำร
และผู้บริหำรมีหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทตำมมำตรำ 59 เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยเรื่องกำรจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำร
ถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผูบ้ ริหำร ทัง้ นี้จำนวนหลักทรัพย์ท่ีผบู้ ริหำรต้องรำยงำนนัน้ จะต้องนับรวมกำร
ถือ ของผู้บ ริห ำร คู่สมรส และบุต รที่ยงั ไม่ บรรลุนิ ติภ ำวะ ไม่ ว่ ำจะเป็ น กำรถือ ทำงตรงหรือทำงอ้อ มซึ่ง เมื่อ
พิจำรณำถึงที่สุดแล้ว พบว่ำ ที่แท้จริง ผู้บริหำร คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะเป็ นผู้มีกรรมสิทธิใน
์
หลักทรัพย์นนั ้ เช่น กำรถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะอำพรำง (Nominee) หรือกำรถือผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล เป็ น
ต้น

4)

บริษทั ฯ ได้กำหนดโทษทำงวินัยสำหรับผูแ้ สวงหำผลประโยชน์จำกกำรนำข้อมูลภำยในบริษทั ไปใช้หรือนำไป
เปิ ดเผยจนอำจทำให้บริษทั ฯ ได้รบั ควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วย
วำจำ กำรตักเตือนเป็ นอักษร กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออกหรือให้ออก ทัง้ นี้ กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำ และควำมร้ำยแรงของควำมผิด
นัน้ ๆ

3.6

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในช่วงสำมปี ทผ่ี ่ำนมำบริษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้กบั ผูต้ รวจสอบบัญชี ดังตำรำงต่อไปนี้

บริ ษทั ที่รบั การตรวจ
งบปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
รวม

ผูต้ รวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี
(บาท)

บจ. บัญชีกจิ
บจ. บัญชีกจิ
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550,000
745,000
1,295,000

ค่าบริ การอื่น1
(บาท)

รวม

-

550,000
745,000
1,295,000
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บริ ษทั ที่รบั การตรวจ
งบปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
รวม
งบปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
รวม
งวด 6 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
รวม

ผูต้ รวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี
(บาท)

ค่าบริ การอื่น1
(บาท)

รวม

บจ. บัญชีกจิ
บจ. บัญชีกจิ

552,500
850,000
1,402,500

-

552,500
850,000
1,402,500

บจ. บัญชีกจิ
บจ. บัญชีกจิ

600,000
1,320,000
1,920,000

-

600,000
1,320,000
1,920,000

บจ. บัญชีกจิ
บจ. บัญชีกจิ

350,000
660,000
1,010,000

10,000
10,000

360,000
660,000
1,020,000

หมำยเหตุ 1 ค่ำบริกำรอื่นทีส่ ำคัญ ประกอบด้วย ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
3.7 หลักบรรษัทภิ บาลของกิ จการ
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็ นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ โดยมีหลักกำรและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน
ของผู้ถอื หุ้น ได้แก่ กำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
เรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปนั ผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำร
ลดทุนหรือเพิม่ ทุน และกำรอนุมตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิ ธิของ
ตนเอง ดังนี้
 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุน้ พร้อมเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกรำยเป็ นกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วัน หรือตำมระยะเวลำทีก่ ฎหมำย และประกำศต่ำงๆ กำหนด ซึง่ หนังสือเชิญประชุมจะระบุถงึ
วัน เวลำ สถำนที่ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และวำระกำรประชุม โดยมีคำชี้
แจ้งและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ พร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หนังสือมอบฉันทะ
ตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้เข้ำ
ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะ
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เผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำ นเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
 ก่อนดำเนินกำรประชุมบริษทั ฯ จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ำรนับ
คะแนนเสียงในทีป่ ระชุม และเมื่อมีกำรให้ขอ้ มูลตำมระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว ประธำนทีป่ ระชุมจะจัดสรร
เวลำอย่ ำงเหมำะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโ อกำสแสดงควำมคิดเห็น และสอบถำมบริษัทฯ โดยมีกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อตอบข้อซักถำมและรับฟงั ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ
จำกผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
 ในกรณีทว่ี ำระกำรประชุมมีหลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตัง้ กรรมกำร บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรลงมติเป็ นแต่ละ
รำยกำร
 ภำยหลังกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึง
ขัน้ ตอนกำรลงคะแนน คำถำมคำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทัง้ คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง รวมทัง้ จะบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทัง้ นี้
บริษทั ฯ จะแจ้งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติทเ่ี ว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุม
หรืออย่ำงช้ำภำยในเวลำ 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป และจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วัน และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหำร
รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ชำวต่ำงชำติ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรในดังกล่ำว ดังนี้
 บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็ นภำษำอังกฤษทัง้ ฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภำษำไทย
 บริษทั ฯ จะดำเนินกำรประชุมผู้ถอื หุ้นตำมลำดับระเบียบวำระทีไ่ ด้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่
เพิม่ วำระกำรประชุ มที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำใน
กำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรได้ โดยส่ง
ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั ฯ กำหนด
 บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวำระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อนำมำคิดคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้น และบริษทั ฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
 บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ
แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำนเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
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 บริษทั ฯ มีนโยบำยป้องกันกรณีทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผูถ้ อื ในทำงมิชอบ
 บริษทั ฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียในวำระใดๆ งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำ
ในวำระนัน้ ๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อ ง เช่น ลูกค้ำ พนักงำน คู่คำ้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผู้
ลงทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ รวมทัง้ กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ เป็ นต้น โดย
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียเหล่ำนี้อย่ำงเป็ นธรรม โดยบริษทั ฯ เชื่อว่ำควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้มสี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้บริษทั ฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยังยื
่ น
ผูถ้ อื หุน้
1.

บริษทั ฯ มีหน้ำทีส่ ่งเสริมให้ผถู้ อื หุ้นใช้สทิ ธิของตนเอง โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ กำรซือ้ ขำยหรือ
โอนหุน้ กำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิ
ออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อ
บริษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปนั ผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิม่
ทุน และกำรอนุมตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้น

2.

บริษัทฯ มีหน้ำทีส่ ่งเสริมให้ผู้ถอื หุ้นใช้สทิ ธิของตนเองในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิใน
กำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นและสอบถำมคำถำมต่ำงๆ ที่
เกีย่ วเนื่องกับวำระกำรประชุม เป็ นต้น

3.

บริษทั ฯ มีหน้ำทีง่ ดเว้นกำรกระทำอันเป็ นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่สง่ ข้อมูลหรือเอกสำร
ทีส่ ำคัญก่อนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรเพิม่ วำระทีส่ ำคัญหรือกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ เป็ นต้น

พนักงำน
1.

บริษทั ฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรทำงำนของพนักงำนซึง่ บริษทั ฯ จะ
วัดผลกำรดำเนินงำนของพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมตำมหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด

2.

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะพัฒนำบุคลำกรของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั อบรมให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำนและผูบ้ ริหำร
รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้สง่ พนักงำนและผูบ้ ริหำรไปอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทำงำน

3.

บริษทั ฯ มีหน้ำทีด่ ูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้ถูกสุขลักษณะ เอือ้ ต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน

4.

บริษทั ฯ มีหน้ำที่รกั ษำควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน เช่น
เงินเดือน ประวัตกิ ำรรักษำพยำบำล ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวตำมข้อบังคับ และกฎหมำย
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ลูกค้ำ
1.

บริษทั ฯ มีหน้ำทีส่ ร้ำงควำมสัมพันธ์ทด่ี แี ละควำมร่ วมมือกับลูกค้ำในระยะยำว โดยยึดหลักกำรดำเนินงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต

2.

บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมันใจสู
่ งสุดแก่ลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ จะให้บริกำรและสินค้ำที่มี
คุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่ อ ผู้บ ริโ ภค ตำมข้อ กำหนดที่ไ ด้ใ ห้ไว้กบั ลูก ค้ำ รวมทัง้ ปฏิบตั ิต ำมเ งื่อ นไขและ
ข้อตกลงทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด

คู่คำ้ และเจ้ำหนี้
1.

บริษทั ฯ คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็ นธรรม และควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินงำนธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย และข้อตกลงทีก่ ำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด

2.

บริษทั ฯ จะรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตใน
กำรค้ำกับคู่คำ้

คู่แข่งทำงกำรค้ำ
1.

บริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม

2.

บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักกฎหมำย และยึดถือกำรหลักปฏิบตั ทิ ด่ี ี ซึง่ บริษทั ฯ จะไม่ทำลำย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ ใส่รำ้ ยโดยปรำศจำกมูลควำมจริง หรือกำรกระทำอื่นใดทีไ่ ม่เป็ น
ธรรมต่อกำรแข่งขัน

หน่วยงำนรำชกำร
1.

บริษทั ฯ มีหน้ำทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั

2.

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมโปร่งใส และควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ ำที่ และ
หน่วยงำนรัฐ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะต่อต้ำนกำรให้สนิ บนกับเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำม
สะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั ฯ

สิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน
1.

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทัง้
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภำพชีวติ ของสังคมและชุมชม โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำม
ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด

นอกจำกนี้ ผู้มสี ่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมข้อมูลของบริษทั ฯ หรือร้องเรียนในเรื่องต่ำงๆ ผ่ำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ โดยสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนมำทำงไปรษณีย์มำยังสำนักงำนเลขำนุ กำรบริษัทฯ ตำมที่อยู่
บริษทั ฯ หรือทำงอีเมล์ niphansa.s@daiigroup.com ทัง้ นี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำร
ตรวจสอบจะดำเนินกำรสังตรวจสอบข้
่
อมูล และเสนอแนวทำงแก้ไข และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต่อไป
ส่วนที่ 2.3.3 หน้ำ 12

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่ง ใส เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี ี
ส่วนได้เสียได้รบั ข้อมูลที่มคี วำมเท่ำเทียมกัน และมีควำมน่ ำเชื่อถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของ
บริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอ
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะเปิ ดเผยสำรสนเทศทีส่ ำคัญต่อสำธำรณะชน เช่น วิสยั ทัศน์และพันธกิจกิจ ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร งบกำรเงิน รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน ปจั จัยควำมเสีย่ งและนโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ำรจัดกำรด้ำนควำมเสีย่ งต่ำงๆ กำรถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร
ผู้ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ และผู้ บ ริห ำรระดับ สู ง ค่ ำ สอบบัญ ชีแ ละ ค่ ำ บริก ำรอื่น ของผู้ ส อบบัญ ชี และค่ ำ ตอบแทนของ
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ในปจั จุบนั ผู้ถอื หุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และประชำชนทัวไปสำมำรถติ
่
ดต่อสอบถำม
ข้ อ มู ล ข อง บริ ษั ท ฯ ไ ด้ ท่ี นำ งสำ ว นิ พ รรษำ สำย ม ำ ยำ โท รศั พ ท์ (02 ) 93 8 -34 6 4 ต่ อ 22 2 อี เ ม ล ล์
niphansa.s@daiigroup.com
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2557 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อกำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดในระยะยำวของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ทห่ี ลำกหลำย ทำ
หน้ำทีพ่ จิ ำรณำในเรื่องสำคัญทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมกำรทุกคนมีอสิ ระในกำรแสดงควำม
คิดเห็นในที่ประชุม และมีอสิ ระในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เพื่อกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 7 ท่ำน และเป็ นกรรมกำร
อิสระจำนวน 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมด
และไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทัง้ นี้ กรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน เช่น
วิสยั ทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสีย่ ง แผนงำน และงบประมำณ รวมทัง้ กำกับ ควบคุม ดูแล
ให้ผ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ จะใช้วจิ ำรณญำณ และควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจ และปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของบริษทั ฯ
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การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะจัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนด้วยตนเองประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนในปี ทผ่ี ่ำนมำ และพิจำรณำหำแนวทำงเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัท ฯ ได้ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อ ย่ ำ งชัด เจนตำมประกำศของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิจำกกำร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีทก่ี รรมกำรของบริษทั ฯ ได้รบั มอบหมำย
ให้มหี น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเพิม่ มำกขึน้ เช่น กำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบร่ว มด้วย เป็ นต้น จะได้รบั ค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยเพิม่ มำกขึน้ ด้วย ซึ่งต้องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของ
บริษทั ฯ ประกอบด้วย กำรกำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้กำหนดให้มคี วำมเชื่อมโยงกับผลงำนของบริษทั และกำร
ปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรแต่ละคนเป็ นประจำทุกปี
การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้เน้นควำมสำคัญเรื่องกำรติดตำมและกำรรับรองผลกำรดำเนินงำนรำยไตร
มำส และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมกำรบริห ำรนำไปพิจำรณำและดำเนินกำรให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสีย่ งในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ทีส่ ำคัญ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกครัง้ จะมีเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรเป็ นผูจ้ ดั ทำวำระต่ำงๆ ของกำรประชุม
และดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทั ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม รวมถึงกำร
บันทึกกำรประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็ นรำยคณะอนุ กรรมกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำร ส่วนในภำพรวมนัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและ
จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัทเป็ นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสมและมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำร ประชุม
กรรมกำรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็ นระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัท และผู้ท่ี
เกีย่ วข้องตรวจสอบได้
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