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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ การ
กากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคานึงถึ งผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กาหนดเป็น นโยบาย
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
(Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกน มีความเป็นธรรม และมีคาอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Ethics) โดยนามาใช้ในการดาเนินงาน มีโครงสร้างการ
บริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท
อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงิ นปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบ
บัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม
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3. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
4. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่
ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษทั จะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดาเนินการประชุมผู้ถือ
หุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไป
ตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่ เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคล
อื่นด้วย
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
และบทกาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และในกรณีที่ ก รรมการ หรื อ ผู้ บริ ห ารมี ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ต้ อ งรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการ ให้สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสาคั ญ ต่ อสิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ภายใน ได้ แ ก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า
การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ
บริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่ วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อ
สร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
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ผู้ถือหุ้น:

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือ
หุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ในระยะยาว รวมทั้งการดาเนินการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน:
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึง
มุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมี ส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทางานเป็น
ทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนใน
อัตราตลาดให้แก่พนักงาน
ลูกค้า:
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ให้กับลูกค้า
คู่แข่ง:
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน
คู่ค้า:
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคามั่นที่ให้ไว้
กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
เจ้าหนี้:
บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็น
ภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ชุมชนและสังคม: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งเข้าร่วมในกิ จกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ งเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท คื อ
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ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ นั้น บริษัทยังไม่ ได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ใน
เบื้องต้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน ของบริษั ท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งใน
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การนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์ ก ร ตลอดจนมี บ ทบาทสาคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ลตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่ างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจานวน 10 ท่านแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จานวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน อันจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
ประธานกรรมการท่านใหม่ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งใน
สาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ 4 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่
กาหนด
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
ในขณะที่ ผู้บริ หารทาหน้า ที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้า นต่ างๆ ให้ เป็น ไปตามนโยบายที่กาหนด ดั งนั้น ประธาน
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมี ภาวะ
ผู้นา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทาง
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ในการประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท อย่ า งใกล้ ชิ ด
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริษัท
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มี
การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจา บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1)
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการ
ปฏิบัติต่อบริ ษัท ผู้มีส่ว นได้เสียทุก กลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจา อาทิเช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่ว นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้
ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การรับและการให้ของขวัญเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดรวมถึง
การเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้สามารถกระทาได้ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรือ
ประเพณีนิยม โดยมิให้พนักงานและผู้บริหารเรียกร้องหรือรับไม่ว่าในกรณีใดๆที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติและ
นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ บ นหลัก การที่ว่ า การ
ตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง
การกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่
พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะ
ได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริษัทจึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการ
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แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกั น โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก(Outsource) ให้ทา
การตรวจสอบและประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี
2556 เพื่อทาการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มี
การควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะนาไปรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
ในปี 2557 บริษัทได้มีการทาการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบ
บัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอด้วย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาทุก 3 เดือนและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระที่ชัดเจน นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่ างๆ ประธานกรรมการบริษั ท ซึ่ง ทาหน้ าที่ประธานในที่ป ระชุม จะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิ ดเห็ น ได้ อย่ า งอิ สระ โดยในบางวาระอาจมี ผู้บ ริห ารระดับ สู ง เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ วยเพื่ อ ให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียง
ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ /หรือไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่สมควร
ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
สรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส นอกจากนี้ยังมีอานาจในการพิจารณาแนวทาง/หรือกาหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการโดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการ
ดาเนิน งานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ
บริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มี
คุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการ
จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจั ดให้มีการแนะนา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการกากับ
ดูแลและควบคุม ความเสี่ยงของกิจการแล้ว โดยต้อ งรายงานการด าเนินการตรงต่อคณะกรรมการบริษั ท ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้
11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจเต็มในการบริหารงาน เพื่อประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ
ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีอานาจ
และหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้เป็น
หน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จากัด
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2. มีอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอานาจหน้าที่ดูแลและกาหนดนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการ
ระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกากับดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผน
5. กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกาหนดแนวทางแก้ไข
ในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดาเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น
กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุ มผู้ถือ
หุ้นก่อน ทั้งนี้ กาหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสาคัญ
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็น เกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการ
11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. วางแผนและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้า งการ
บริหารงาน หลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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2. กาหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี และอานาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดาเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กาหนดไว้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซื้อ
ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติ และดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้
เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจานวนดังกล่าว ให้
นาเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนาม
ร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอานาจมอบอานาจช่วงในหนังสือมอบอานาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอานาจช่วง
สามารถดาเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
7. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้อง
กับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรื อมอบอ านาจช่ ว งที่ ทาให้ค ณะกรรมการบริ หาร หรือ ผู้ รับ มอบอานาจจากคณะกรร มการบริห าร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่น
ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท (ตามที่ นิ ย ามไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชัดเจน
11.2.4 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 ก าหนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ใ นการสรรหากรรมการและผู้ มี อานาจในการจั ด การ เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2 พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหากรรมการ
ผู้จัดการ โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3 พิจารณาแนวทาง/หรือกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการโดยให้มีการกาหนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
11.2.5 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
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2. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชี พของบริษัท
เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอานาจอนุมัติ และมอบอานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคาสั่งของ
ลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดาเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตาม
ระเบียบอานาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจานวนดังกล่าวให้นาเสนอเพื่อ
ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานภายในองค์กร
5. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ
ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการ
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจและ/หรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดั งกล่าว ตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดาเนินธุรกรรม
การค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
สรุปตารางอานาจอนุมัติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้มีมติกาหนดอานาจอนุมัติไว้ดังนี้
11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 25 58 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหารวมถึงหลักเกณฑ์
การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
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1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการ
ผู้มีอานาจอนุมัติ/วงเงินอนุมัติ (บาท)
ลาดับ

เรื่อง

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
5,000,000
5,000,000
2,000,000

กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
บริษัท

1. อนุมัติใบเสนอราคา
10,000,000
40,000,000
>40,000,000
2. การอนุมัตซิ ื้อวัตถุดิบ/อุปกรณ์ในประเทศและต่างประเทศ
10,000,000
40,000,000
>40,000,000
3. การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร
5,000,000
40,000,000
>40,000,000
การอนุมัตซิ ื้อทรัพย์สินถาวร รวมถึงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
4.
1,000,000 10,000,000
60,000,000
>60,000,000
เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การอนุมัตขิ าย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สินถาวร รวมถึง อุปกรณ์
5.
500,000
1,000,000
40,000,000
>40,000,000
คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
6. การอนุมัตซิ ื้อ/ซ่อมแซมวัสดุสานักงานทัว่ ไป
1,000,000 10,000,000
40,000,000
>40,000,000
7. การอนุมัตกิ ารลงทุน/โครงการ/งานก่อสร้าง
1,000,000
5,000,000
60,000,000
>60,000,000
8. การตัง้ วงเงินเครดิตสาหรับลูกค้าใหม่
1,000,000 20,000,000
40,000,000
>40,000,000
การขอเพิม่ /ลดวงเงินเครดิตและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการ
5,000,000 20,000,000
40,000,000
>40,000,000
9. ให้เครดิตสาหรับการขายครั้งต่อไป
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(1.2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ
คราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ที่มีตาม (1.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจานวนไม่ต่า
กว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษั ท
และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551
3. ในการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
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ส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ
สลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะอนุกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3
ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่ เกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทาให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
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ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถื อหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เ ป็น กรรมการของบริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อ ย หรื อบริษั ทย่ อยลาดับ เดี ยวกัน เฉพาะที่เ ป็น บริ ษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณี
ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัท กาหนด โดยบุคคลที่เ ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใ นตาแหน่ งได้ เพีย งวาระที่ เหลื ออยู่ ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อ น
ครบวาระ
การสรรหากรรมการบริหาร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 25 58 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการสรรหากรรมการบริหารไม่ว่าจะมาจากกรรมการหรือพนักงาน
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ของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอกจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในเรื่องคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสมรวมถึงการกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทาให้ไม่มีการ
กาหนดนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรั ดกุม โดยเฉพาะข้อมูล
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนาเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และนาส่งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร (ตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
(1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสาเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่ อ ท าการซื้ อ ขาย โอน หรื อรั บ โอนหลั ก ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ก่อ นที่ ข้ อมู ลนั้ น จะถู ก เผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นห้ามไม่ให้มีการซื้อหรือขาย
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หลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับ ทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับใน
ระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่)
บริษัทกาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่
การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยมิได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของการกระทาความผิดนั้นๆ
11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2557 ให้แก่ บริษัท สานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด โดยเป็นค่าสอบบัญชี 820,000 บาท
11.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
นโยบายการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน นั้นก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทารายการ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้า
และบริการ เป็นต้น บริษัทได้กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มี เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลั ก ษณะการด าเนิ น การค้ า ปกติ ใ นราคาตลาด ซึ่ ง สามารถเปรี ย บเที ย บได้ กั บ ราคาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
บุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกาหนดราคาและ
เงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการเป็นประจาทุกๆไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกัน
อื่นๆ เช่น รายการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สิน และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน เช่น การ
กู้ยื ม การค้ าประกั น และการใช้ ท รัพ ย์ สิน เป็ น หลั กประกั น เป็ น ต้น บริ ษัท มี น โยบายให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจาเป็นของการทารายการ
ก่อนทารายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มา
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บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทหรือบริ ษัทย่อย ทั้งนี้กรรมการจะไม่มีสิ ทธิในการออกเสียง
อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในการทารายการดังกล่าว
รวมทั้งเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณา นอกจากนี้ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้ให้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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