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11.

การกํากับดูแลกิ จการ

11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึง
บทบาท และหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมันให้
่ แก่ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มกี ารกําหนดนโยบายสนับสนุ นการ
กํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี หม่ใน 7 หมวด ดังนี้
1.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

บริษัท ฯ ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ต่ อ สิท ธิข องผู้ถือ หุ้น ในการได้ร บั ข้อ มูล ของบริษัท ฯ อย่า งถูก ต้อ ง ครบถ้ว น
เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมี
นโยบาย ดังนี้
1.1) ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ
โดยระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือนัด
ประชุม พร้อ มทัง้ ข้อมูล ประกอบการประชุม ตามวาระต่างๆ ล่ว งหน้ า ก่ อนวัน ประชุ ม ผู้ถือหุ้น ตาม
ระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
1.2) อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัง้ ในเรื่องสถานที่ และ
เวลาทีเ่ หมาะสม
1.3) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญ หรือเพิม่ วาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นมีสทิ ธิเท่า
เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษทั ฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ และกรรมการและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
ด้วย
1.4) ให้เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยนํ าข่าวสาร
ต่างๆ และรายละเอียดไว้ท่เี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นให้
เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้
อย่างสะดวกและครบถ้วน
1.5) ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
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1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ และ
บริษทั ฯ จะนํ ารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
รวมถึงนํ าส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่
วัน ที่ม ีก ารประชุ ม ผู้ถือ หุ้น หรือ นํ า ส่ง ไปยัง หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่ น กระทรวงพาณิ ช ย์ ตาม
ระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
1.7) เพิ่ม ความสะดวกให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ในการได้ร บั เงิน ป นั ผลโดยการโอนเงิน เข้า บัญ ชีธ นาคาร (ถ้า มี
การจ่ายเงินปนั ผล) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นให้ได้รบั เงินปนั ผลตรงเวลา ป้องกันปญั หา
เรือ่ งเช็คชํารุด สูญหาย หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
2.

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ฯ ได้กําหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมี
นโยบาย ดังนี้
2.1) ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมตามระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2.2) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมได้ก่อน
การประชุมผูถ้ อื หุน้
2.3) ให้เ พิ่ม การอํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ถือ หุ้น ที่ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ด้ว ยตนเอง โดยให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วม
ประชุ ม และลงมติ แ ทนได้ และแจ้ ง รายชื่ อ กรรมการอิ ส ระดัง กล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
ผูถ้ อื หุน้
2.4) ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ไม่
ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
2.5) ให้ ม ีก ารใช้ บ ัต รลงคะแนนเสีย งในวาระที่สํ า คัญ เช่ น การทํ า รายการได้ ม าหรือ จํ า หน่ า ยไป
การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยง เป็ นต้น เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3.

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เป็ นสําคัญ
ดั ง นั ้น จึ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การป้ องกั น รายการที่ อ าจเป็ นความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ รายการที่
เกีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ดงั ต่อไปนี้

ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 2

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นเรื่องสําคัญที่ต้องยึดถือ
ปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด เพือ่ เป็ นทีเ่ ชื่อถือและไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย และจัดให้มกี ารเผยแพร่
ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบตั ขิ องพนักงานทัวทั
่ ง้ บริษทั ฯ
3.2) กรรมการบริษทั ฯ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงใน
กิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.3) มีการนําเสนอรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ขออนุ ม ัติต่ อ คณะกรรมการบริษัท ฯ ตามหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี
และดู แ ลให้ม ี
การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
4.

การคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษัท ฯ ตระหนัก และรับ รู้ถึง สิท ธิข องผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่า จะเป็ น ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ภายใน ได้แ ก่
ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้
ชุมชนใกล้เคียงทีเ่ กี่ยวข้อง เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและสร้างกําไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบั บริษัทฯ โดยมีการกําหนด
นโยบาย ดังนี้
4.1) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ ที่ม ี
คุณค่ายิง่ จึงเป็ นนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะให้การปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
บริษทั ฯ จึงมีหลักปฏิบตั ดิ งั นี้

ก)

ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน

ข)

ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
และให้ความสําคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

ค)

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน

ง)

การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และ
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้

จ)

ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและ
สมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมือ
อาชีพ

ฉ)

รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
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ช)

ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4.2) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีห น้ า ที่สร้า งมูลค่า เพิ่มให้แ ก่
ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังต่อไปนี้

ก)

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของ
วิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

ข)

นํ า เสนอรายงานสถานภาพของบริ ษั ท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อ มู ล ทางการเงิน
การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง

ค)

แจ้งให้ผู้ถอื หุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้าน
บวกและด้า นลบ ซึ่งตัง้ อยู่บ นพื้น ฐานของความเป็ น ไปได้ มีข้อมูล สนับ สนุ น และมีเ หตุ ผ ล
เพียงพอ

ง)

ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ หรือ ดํา เนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่อ าจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ

4.3) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อลูกค้า ดังนี้

ก)

บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความ
จริงใจ เต็มใจ ตัง้ ใจ และใส่ใจ ดูแลผูร้ บั บริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ

ข)

รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ

ค)

ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพื่อให้ทราบเกีย่ วกับสินค้า
และบริก าร โดยไม่ม ีก ารโฆษณาเกิน ความเป็ น จริง ที่เ ป็ น เหตุ ใ ห้ลูก ค้า เข้า ใจผิด เกี่ย วกับ
คุณภาพ หรือเงือ่ นไขใด ๆ ของสินค้าและบริการของบริษทั ฯ

ง)

ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับสินค้าและบริการของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั
ลูกค้าสูงสุด

4.4) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้
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บริษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝา่ ยอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่
เอารัดเอาเปรียบคูค่ า้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทน
ที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่กี ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจา
แก้ปญั หาตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้

ก)

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้

ข)

กรณีท่มี ขี อ้ มูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้อง
เปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปญั หาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว

ค)

ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อ
ใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา

4.5) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งขัน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการ
ค้าของคูแ่ ข่งขันด้วยวิธฉี ้อฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้

ก)

ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี

ข)

ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม

ค)

ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4.6) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อสังคม / ชุมชน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดําเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมันการปฏิ
่
บตั ติ น
เป็ นพลเมืองที่ดี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษทั ฯ จะมุ่งมัน่
ในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคม และชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัง้ อยู่
ให้มคี ุณภาพดีขน้ึ พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษทั ฯ
4.7) นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
บริษัท ฯ มีน โยบายที่ใ ห้ก ารสนั บ สนุ น กิจ กรรมต่ า งๆ ที่เ สริม สร้า งคุ ณ ภาพ อาชีว อนามัย และ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
5.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีต่ รงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ
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คณะกรรมการบริษัท ฯ มุ่งมันที
่ ่จ ะดูแ ลให้ม ีก ารปฏิบตั ิต ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน สือ่ เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น และผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งอื่น ๆ ได้ร บั ทราบข้อ มูล ของบริษัท ฯ ได้อ ย่า งทัวถึ
่ ง และจะทํา การปรับ ปรุง
เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้บงั คับ
บริษทั ฯ จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ่ ทําหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนัก
ลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานเป็ นประจํา รวมทัง้ จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้
่
แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจํา โดย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ข้อมูลทีอ่ ยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์
พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร โครงสร้างการถือหุน้ และผู้
ถือหุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานที่แท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็ นที่ยอมรับโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน
บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจําปีของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
6.

ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การกํากับดูแล
กิจการให้เป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
มีสว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีป่ ฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ม ีส่ว นได้เ สีย คณะกรรมการบริษัท ฯ จะดูแ ลให้ม ีก ารจัดทํา วิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ
เป้ าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนิ นงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจํา ปี ข องบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะ
พิจารณาอนุ มตั ิ และติดตามให้มกี ารบริหารงานเพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
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คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
(1)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
ทําหน้ าที่กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกํากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้อ บัง คับ และมติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มติท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมันคงสู
่ งสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อยจํานวนหนึ่ง
ในสามของจํา นวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการอิสระเป็ น บุ ค คลที่ม ีคุณสมบัติครบถ้ว นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ กรรมการไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
ต่ า งๆ โดยสามารถตัง้ คํา ถาม แสดงความคิด เห็น หรือ คัด ค้า นในกรณี ท่ีม ีค วามเห็น ขัด แย้ง ในเรื่อ งที่ม ี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยไม่อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของกลุม่ บุคคลใด

(2)

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังการแปรสภาพนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่ อ ไปให้ก รรมการคนที่อยู่ใ นตํา แหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ น ผู้อ อกจากตํา แหน่ ง กรรมการซึ่งพ้น จาก
ตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อกี ได้โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่

(3)

1.

ตาย

2.

ลาออก

3.

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4.

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุม
และมี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย ง และมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนหุ้ น ถื อ โดย
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

5.

ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั ฯ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
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ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะผูน้ ําของคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีหน้าทีใ่ นฐานะเป็ น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ประธานกรรมการบริษทั ฯ รับผิดต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามแนวทางและ
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ
(4)

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเสนอแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รบั
การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกําหนดเป็ นนโยบายประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

(5)

1.

ผลประกอบการของบริษทั ฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

2.

ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

3.

ประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั ฯ จะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน

4.

ค่ า ตอบแทนที่ กํ า หนดขึ้ น นั ้น จะต้ อ งสามารถจู ง ใจกรรมการที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ
ความจําเป็ นและสถานการณ์ของบริษทั ฯ มาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารได้

บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้ มติของที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังมีอํานาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้ตามที่ปรากฏในข้อกําหนดเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ

(6)

คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ ง ตัง้ กรรมการจํ า นวนหนึ่ ง จากคณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย โดยคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยแต่ ล ะคณะจะมีว าระการดํา รงตํ า แหน่ ง เช่น เดีย วกับ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยได้มกี ารกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
1.

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด 3 คน และมีกรรมการอิสระ 1 คนที่มคี วามรูท้ างด้านการเงินและการ
บัญชี โดยกรรมการอิสระมีอํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
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2.

คณะกรรมการบริหาร

มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีขอบเขต อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ
(7)

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้

(8)

1.

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีก ารกํ า หนดการประชุ ม ไว้ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 6 ครัง้ ต่ อ ปี และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน และ
การประชุมทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

2.

มีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกันพิจารณา
เรือ่ งทีจ่ ะเข้าเป็ นวาระการประชุม ทัง้ นี้ เลขานุ การบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลให้กรรมการได้รบั เอกสาร
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อ
การให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

3.

ประธานกรรมการมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาให้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภิป ราย และเพีย งพอสํา หรับ คณะกรรมการที่จ ะอภิป รายในประเด็น สํา คัญ เปิ ด โอกาสและ
สนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นทีไ่ ด้จากทีป่ ระชุม

4.

ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พจิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าวๆ

5.

การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ท่เี กี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้

รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และสารสนเทศทาง
การเงินทีป่ รากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับ รองโดยทัวไป
่ โดยเลือ กใช้น โยบายบัญ ชีท่ีเ หมาะสมและถือ ปฏิบ ตั ิส มํ่า เสมอ และใช้ดุ ลยพินิ จ อย่า ง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทัง้ กําหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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(9)

การเสริมความรูแ้ ละมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมุง่ เน้นให้มกี ารเสริมความรูแ้ ก่กรรมการ โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มโี อกาสเข้า
ร่ ว มการอบรมซึ่ ง จัด โดยหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่อ เสริม สร้ า งความรู้แ ละมุ ม มองใหม่ ๆ ให้ แ ก่ ก รรมการ
ทุกคน

7.

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ฯ จัด ให้บ ริษัท ฯ มีร ะบบควบคุ ม ภายในที่ค รอบคลุม ทุ ก ด้า น ทัง้ ด้า นการเงิน และ
การปฏิบตั งิ าน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อยู่เสมอ จัดให้มกี ารกําหนดลําดับขัน้ ของ
อํานาจอนุมตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทีม่ กี ารตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กําหนดระเบียบการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ทําหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ฯ
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
11.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
นางวีณา อรัญญเกษม
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังการแปรสภาพนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งอาจ
ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อกี ได้โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ถือโดยผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การของบริษัท ฯ นอกเหนื อ จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/
2557 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติกาํ หนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ
บริษัท และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต
2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารและฝา่ ยจัดการจัดทํา
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ทําหน้าที่ดงั กล่าว เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของบริษทั
5. ดําเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยนํ าระบบงานบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มกี ารทํางบการเงินของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
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8. จัดให้มนี โยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่าบริษทั ฯ มีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุม่ ด้วยความเป็ นธรรม
9. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้
องค์ก ร และกํากับดูแลให้ม ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี
มาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
10. พิจ ารณาอนุ ม ตั ิแ ต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ม ีคุ ณ สมบัติต้อ งห้า มตามที่กํ า หนดใน
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั ง้ ที่ ม ี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าดํารงตําแหน่ง ในกรณีทต่ี ําแหน่ ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนําเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
11. พิจ ารณากํา หนดโครงสร้า งการบริห ารงาน มีอํา นาจในการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริห าร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ
คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ ที่แ ต่ ง ตัง้ เพื่อ ช่ ว ยเหลือ และสนับ สนุ น การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข อง
คณะกรรมการ
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่กี ําหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจที่ทําให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถ
พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิร ายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง มีส่ว นได้เ สีย หรือ มีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ อ่ืนใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้า มี) ยกเว้นเป็ นการอนุ ม ตั ิรายการที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
12. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีท่ ําให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทําขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
ประกาศอื่นใดของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
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11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
2. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
3. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายกวีวฒ
ั น์ วัฒนากรวานิชย์ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระอาจได้ร บั การแต่ง ตัง้ ให้ก ลับ มาดํา รงตํา แหน่ งใหม่ไ ด้ กรณี ท่ี
ตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ กําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใต้บริษทั มหาชน ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
-

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
การเงินอย่างถูกต้อง น่ าเชื่อถือ และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ และบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง

-

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้ผสู้ อบ
บัญชีทม่ี คี วามเป็ นอิสระ

-

ส่งเสริมความเป็ นอิสระและให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

2. การควบคุมภายใน
-

สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน ทีเ่ พียงพอ และมีประสิทธิผล

-

สอบทานให้บริษทั ฯ
เหมาะสม

-

สอบทานกระบวนการภายในเกีย่ วกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่าง

3. การตรวจสอบภายใน
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-

สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และกํากับให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

-

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน

-

พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

อนุ มตั แิ ละประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับ
ประเภทและระดับความเสีย่ งของบริษทั ฯ

-

สอบทานและพิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในเกีย่ วกับผลการตรวจสอบ

-

ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝา่ ยจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผูส้ อบบัญชีให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ให้มคี วามสัมพันธ์และเกือ้ กูลกัน

4. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
-

สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

-

พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

5. การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อย ดังนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
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6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบ พบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามี
รายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ เพือ่ บริษทั ฯ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ได้แก่
รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญใน
ระบบการควบคุมภายใน การฝา่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นต้น
7. หน้าทีอ่ ่นื ๆ
-

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากทีป่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระได้ในกรณีจาํ เป็ น
โดยบริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย

-

ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
อนุ มตั ิ

-

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

11.2.3 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 6 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ
นางสาวสิตา อัครพลกุล
นายเพิม่ พูน สุรยิ ะวรรณ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร ไม่มวี าระการดํารงตําแหน่ง กรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจํานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใต้บริษทั มหาชน ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบ
กิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การบริหารกิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือคําสังใดๆ
่
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด นอกจากนี้
ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลันกรองเรื
่
่องต่างๆ ที่จะนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ หรือให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จดั ทําวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
3. คณะกรรมการบริหารมีหน้ าที่ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางการ
บริห ารงานด้า นต่ า งๆ ของบริษัท ฯ ให้เ ป็ น ไปตามที่ค ณะกรรมการบริษัท ฯ มอบหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารใช้จ่ายเงิน เพื่อ การลงทุนของบริษัทฯ หรือ การ
ดําเนินงานต่างๆ เพื่อการกู้ยมื หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยมื เงิน ตลอดจน
การเข้าเป็ นผู้ค้ําประกันเพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็ นไปตาม
ตารางอํานาจอนุ มตั ทิ ผ่ี า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว
5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ทราบ
- รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปี
และงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าทีข่ องตนทีก่ ําหนดใน
ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทัง้ หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมใน
อันทีจ่ ะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสทิ ธิออกเสียง
ได้ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีท่เี สียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1
(หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุ มตั ิ หรือเห็นชอบ (แล้วแต่
กรณี) ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนเสียงทัง้ หมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพือ่ ลงมตินนั ้
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9. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเป็ นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ่งจะเรียกให้
มีการประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทงั ้ นี้ ต้องบอกกล่าววาระการ
ประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้าทีก่ รรมการในการ
พิจารณาวาระการประชุมนัน้
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้ คณะทํางาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทําหน้าทีก่ ลันกรองงานที
่
น่ ําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดําเนินงานใด ๆ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ าน
เฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขต
แห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือ เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริห ารนั น้ จะต้ อ งไม่ ม ีล ัก ษณะเป็ น การมอบอํ า นาจหรือ มอบอํ า นาจช่ ว งที่ทํ า ให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ ใน
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
12. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
11.2.4 คณะผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บริษทั ฯ มีคณะผูบ้ ริหาร จํานวน 10 ท่าน ดังนี้
1.
2.

รายชื่อ
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก

3.
4.

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายปิตพิ งษ์ ไตรนุรกั ษ์

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ
นายเพิม่ พูน สุรยิ ะวรรณ
นางสาวสิตา อัครพลกุล
นางสาวรวีกร บุญพรม
นางสาวมะลิวลั ย์ จันเพ็ง
นายพงศ์อนันต์ รัตติธรรม

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฎิบตั กิ าร (COO) และ
รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยการเงินและการบัญชี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบริหารโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยขาย 2 และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยขาย 1
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยสํานักงานบริหาร
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มมี ติกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดังนี้
1. รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าวจะต้อง
เป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคําสังใด
่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
กําหนด
2. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่
กําหนดโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้
3. นําเสนอวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการ
ดําเนินงาน งบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทําเรื่องดังกล่าวเพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
และเข้าร่วมการพิจารณาเรือ่ งดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ
4. กํากับดูแลการดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีหน้ าที่รายงานผลการดําเนินงาน การ
บริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั ฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นํ าเสนอเรื่องที่สําคัญต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมตั ิ หรือเพือ่ การอื่นใดตามความเหมาะสม
6. ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย เพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงเพือ่ รักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
7. ประสานงานกับ หัว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อ ให้ก าร
ดําเนินการทางธุรกิจรวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
รวมทัง้ นโยบายของบริษทั ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
8. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดย
วงเงินแต่ละรายการเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุ มตั ิท่ผี ่านการอนุ มตั ิมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว
9. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว

หรือที่

10. มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะทํางานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีด่ แี ละโปร่งใส และมี
อํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจ
ตามทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่
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บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจ
นัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
11. ดําเนินงานอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ น
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ผรู้ บั มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุ มตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่ม ี
อํานาจอนุ มตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติ
และเงือ่ นไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
ฯ และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
11.3.1 กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และไม่
น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
กําหนด ซึง่ มีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัตทิ ค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ทัง้ นี้
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มี
ประวัตกิ ารทํางานที่ดี และมีภาวะผูน้ ํ า วิสยั ทัศน์ กว้างไกล รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติท่ดี ตี ่อ
องค์กร สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังจะ
คํานึงถึงคุณสมบัตทิ ่เี หมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ อีกด้วย มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส สร้างความมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
ในการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้
กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุ ม ตั ิจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
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(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังการแปรสภาพนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3)
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง หรือ (5) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
11.3.2 กรรมการอิ สระ
บริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ จํานวนของ
กรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดีย วกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ของผู้ม ีอํา นาจควบคุ ม ของบริษัท ฯ เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการ
อิสระเคยเป็ น ข้าราชการ หรือที่ป รึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอํา นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
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3.

ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย

4.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของกรรมการอิสระรายนัน้ รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัม พัน ธ์ทางธุ ร กิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึง การทํา รายการทางการค้า ที่ก ระทํา เป็ น ปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้ห รือ รับ ความช่ ว ยเหลือ ทางการเงิน ด้ว ยการรับ หรือ ให้กู้ยืม คํ้า ประกัน การให้ส ิน ทรัพ ย์เ ป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระ
หนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
คํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ท่ี
เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ น หุ้น ส่วนที่ม ีนัย ในห้า งหุ้น ส่ว น หรือเป็ น กรรมการที่ม ีส่ว นร่วมบริห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
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เสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับ
กิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

11.3.3 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ และจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนทีม่ คี วามรู้
ทางด้านการเงินและการบัญชี โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1.

ได้ร บั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ

2.

ทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ

3.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั

4.

ไม่เ ป็ น กรรมการของบริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อ ย และบริษัท ย่อ ยลํา ดับ เดีย วกัน เฉพาะที่เ ป็ น บริษัท
จดทะเบียน

5.

มีหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับทีก่ ําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.

มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

7.

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้แต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการตรวจสอบทัง้ หมดทําการเลือกบุคคลหนึ่งขึน้ มาเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

ให้บุคคลใดทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

11.3.4 กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารทํา
หน้าทีใ่ นการบริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และการพิจารณา
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 22

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

กลันกรองเรื
่
่องต่างๆ ก่อนนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีจาํ นวน
ไม่น้อยกว่า สาม (3) คน
11.4 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
ตามมติท่ีป ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ กํา หนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรการและ
กลไกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถกํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กําหนดไว้ได้
เสมือ นเป็ น หน่ ว ยงานของบริษัท ฯ เอง และเป็ น ไปตามนโยบายของบริษัท ฯ รวมถึง กฎหมายบริษัท มหาชน
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมดังกล่าว
ในกรณีท่นี โยบายนี้กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสําคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เป็ นเรื่องที่จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษทั ฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั เิ รื่องดังกล่าวก่อนทีบ่ ริษทั
ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรือ
ก่อนการทํารายการหรือดําเนินการในเรือ่ งนัน้ ในการนี้ ให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
ขัน้ ตอนและวิธีก ารที่เ กี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งที่จ ะขออนุ ม ตั ินัน้ ตามที่กํา หนดไว้ใ นกฎหมายบริษัท มหาชน กฎหมาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1.

การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี)
(1)

เรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ
(ก)

การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม
อย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้
กรรมการและผูบ้ ริหารทีบ่ ริษทั ฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตัง้ มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงใน
การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัด การทัวไปและดํ
่
า เนิ น ธุร กิจ ตามปกติข องบริษัท ย่อ ย และ/หรือ บริษัทร่ว มได้ต ามแต่ ท่ี
กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนัน้ มี
ส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งดังกล่าว
ทัง้ นี้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อนัน้ ต้องเป็ นบุคคลทีม่ รี ายชื่อ
อยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง
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และมีคุ ณ สมบัติบ ทบาท หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบ ตลอดจนไม่ ม ีล กั ษณะขาดความน่ า
ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด
ลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
(ข)

การพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปนั ผลประจําปี และเงินปนั ผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษทั ย่อย

(ค)

การแก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริษัท ย่ อ ย เว้น แต่ ก ารแก้ไ ขข้อ บัง คับ ในเรื่อ งที่ม ีนั ย สํา คัญ ตาม
ข้อ (2) (ฉ)

(ง)

การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจําปีของบริษทั ย่อย

รายการตัง้ แต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นี้ เป็ นรายการที่ถือว่า มีสาระสํา คัญ และหากเข้า ทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย ดังนัน้ จะต้อง
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ ก่อน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคํานวณขนาดรายการที่
บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนํ า หลักเกณฑ์ก ารคํานวณ
รายการตามที่กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํา กับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และ/หรือ เรื่อง การทํา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณา
อนุ มติจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ รายการดังต่อไปนี้คอื

(2)

(จ)

กรณีท่บี ริษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ย่อย หรือรายการที่
เกีย่ วกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย

(ฉ)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี ่อผูท้ ก่ี ่อความเสียหาย
แก่บริษทั ย่อย

(ช)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

(ซ)

การซือ้ หรือการรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ย่อย

(ฌ)

การเข้า ทํา แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ย วกับ การให้เ ช่ า กิจ การของบริษัท ย่อ ยทัง้ หมดหรือ
บางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อย หรือการรวม
กิจการของบริษทั ย่อยกับบุคคลอื่น

(ญ)

การเช่า หรือให้เช่าซือ้ กิจการหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี าระสําคัญ

(ฎ)

การกูย้ มื เงิน การให้กูย้ มื เงิน การให้สนิ เชื่อ การคํ้าประกัน การทํานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ย่อย
ให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิม่ ขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย

(ฏ)

การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย

(ฐ)

รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ

เรือ่ งทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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(ก)

กรณีท่บี ริษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ย่อย หรือรายการที่
เกี่ย วกับ การได้ม าหรือ จํา หน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท ย่อ ย ทัง้ นี้ ต้อ งเป็ น กรณี ท่ีเ มื่อ
คํานวณขนาดของรายการที่บริษทั ย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั ฯ
(โดยนํ า หลัก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณรายการตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศที่เ กี่ ย วข้ อ งของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้
โดยอนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

(ข)

การเพิ่ม ทุ น โดยการออกหุ้น เพิ่ม ทุน ของบริษัทย่อ ยและการจัด สรรหุ้น รวมทัง้ การลดทุ น
จดทะเบีย นซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น เดิม ของผู้ถือ หุ้น อัน จะเป็ น ผลให้ส ดั ส่ว น
การใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยนัน้ หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ย่อยนัน้

(ค)

การดําเนินการอื่นใดอันเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทัง้
ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดในที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษทั ย่อย หรือเป็ นผลให้
สัดส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวน
เสียงทัง้ หมดในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยในการเข้าทํารายการอื่นใด ทีม่ ใิ ช่ธุรกิจปกติ
ของบริษทั ย่อย

(ง)

การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษทั ย่อยที่
จะเลิกนัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั ฯ (โดยนํ าหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่
กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ มาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

(จ)

รายการอื่น ใดที่ไ ม่ใ ช่ ร ายการธุ ร กิจ ปกติข องบริษัท ย่อ ยและรายการที่จ ะมีผ ลกระทบต่ อ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มือ่ คํานวณขนาดรายการนัน้ เปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษทั ฯ (โดยนํ าหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่กําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ มาบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

(ฉ)

การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยในเรื่องทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน
และการผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัท ย่ อ ยที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิท ธิใ นการออกเสีย งลงคะแนนของบริษัท ฯ ในที่ป ระชุ ม
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คณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย หรือการจ่ายเงินปนั
ผลของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
2.

กรรมการของบริษทั ฯ จะต้องดําเนินการให้บริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง และ
ระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกําหนดให้มมี าตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอทีท่ าํ ให้มนใจได้
ั่
ว่าการดําเนินการต่างๆ ของบริษทั
ย่อยและบริษัทร่วมจะเป็ นไปตามนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทอื่น และนโยบายฉบับนี้ร วมถึงกฎหมายและ
ประกาศเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและ
ติดตามให้บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และ/หรือ รายการทีม่ นี ัยสําคัญอื่นใดต่อบริษทั ฯ และดําเนินการต่างๆ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามทีก่ ําหนดไว้ใน
นโยบายและข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารตรวจสอบและควบคุมดูแล กรรมการ และผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
1) บริษัทฯ จะให้ค วามรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้ า ที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือ
จําหน่ ายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสํานักงานก.ล.ต.
ตามมาตรา 246 และบทกํา หนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ จัดทําและ
เปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ข อง
บริษทั ฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งรายงานดังกล่าว
มายังเลขานุ การบริษทั ก่อนนํ าส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ ทัง้ นี้ ให้จดั ทําและนํ าส่งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร
และจัดทําและนําส่งรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ม ี
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
3) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่
เป็ นสาระสําคัญซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
ภายหลังจากที่ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยต่อ
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สาธารณชนแล้ว ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ ่นื ทราบจนกว่าจะได้มกี าร
แจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่า ฝื นระเบียบปฏิบตั ิ
ดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยถือเป็ นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทํางานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ น
หนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
4) กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่มหี รืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ าในตําแหน่ งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซื้อหรือ
ขายหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่ หุน้
หรือหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี) ของบริษทั ฯ ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่บริษทั ฯ ไม่วา่ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือ ผู้อ่ืน หรือ นํ า ข้อ เท็จ จริง เช่น นัน้ ออกเปิ ด เผยเพื่อ ให้ผู้อ่ืน กระทํา ดังกล่า ว โดยตนได้ร บั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
5) กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่ตนได้รบั ทราบจากการปฏิบตั หิ น้าที่ให้
บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยและคูค่ า้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
6) กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน มีหน้ าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมี
หน้าที่ในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย เท่านัน้ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนํา
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษทั อื่นทีต่ นเองเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
11.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของกลุ่มบริษทั ฯ คิดเป็ นจํานวนรวม 0.6 ล้านบาท และ
ไม่มคี า่ บริการอื่น (non-audit fee)
11.7 การปฎิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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