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11.
.

การกํากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้ตระหนักถึง
บทบาท และหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากับดูแล
กิจการทีดี เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชือมันให้แก่ผู้ถอื หุน้ ผู้ลงทุน และผูท้ ี
เกียวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มกี ารกําหนดนโยบายสนับสนุ นการ
กํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีใหม่ใน 7 หมวด ดังนี
1.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพือประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรือง ดังนัน คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีนโยบาย ดังนี
1.1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ
โดยระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพือเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือนัด
ประชุ มพร้อ มทังข้อ มูลประกอบการประชุมตามวาระต่ า งๆ ล่ ว งหน้ า ก่อ นวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ระยะเวลาทีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเกียวข้องกําหนด ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
1.2) อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทังในเรืองสถานที และ
เวลาทีเหมาะสม
1.3) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระทีกําหนด โดยไม่เปลียนแปลงข้อมูล
สําคัญ หรือเพิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเท่า
เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษทั ฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ และกรรมการและผูบ้ ริหารทีเกียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือตอบคําถามในทีประชุม
ด้วย
1.4) ให้เพิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนํ าข่าวสาร
ต่างๆ และรายละเอียดไว้ทเว็
ี บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้
เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพือให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้
อย่างสะดวกและครบถ้วน
1.5) ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพือตอบข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
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1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นทีสําคัญไว้ใ นรายงานการประชุมเพือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้แ ละ
บริษทั ฯ จะนํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
รวมถึงนํ าส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน "H วัน นับแต่
วัน ทีมีก ารประชุ ม ผู้ถือ หุ้น หรือ นํ า ส่ ง ไปยัง หน่ ว ยงานทีเกียวข้อ ง เช่ น กระทรวงพาณิ ช ย์ ตาม
ระยะเวลาทีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเกียวข้องกําหนด
1.7) เพิมความสะดวกให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ในการได้ร ับ เงิน ป นั ผลโดยการโอนเงิน เข้า บัญ ชีธ นาคาร (ถ้า มี
การจ่ายเงินปนั ผล) เพืออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รบั เงินปนั ผลตรงเวลา ป้องกันปญั หา
เรืองเช็คชํารุด สูญหาย หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
2.

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมี
นโยบาย ดังนี
2.1) ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมตามระยะเวลาทีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเกียวข้องกําหนด เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2.2) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิมเติมได้ก่อน
การประชุมผูถ้ อื หุน้
2.3) ให้เ พิมการอํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ถือ หุ้น ทีไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ด้ว ยตนเอง โดยให้
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง หรือให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย " คนเข้าร่วม
ประชุ ม และลงมติ แ ทนได้ และแจ้ ง รายชื อกรรมการอิ ส ระดัง กล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
ผูถ้ อื หุน้
2.4) ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ไม่
ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
2.5) ให้ มี ก ารใช้ บ ัต รลงคะแนนเสีย งในวาระทีสํ า คัญ เช่ น การทํ า รายการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไป
การทํารายการทีเกียวโยง เป็ นต้น เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3.

การทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน

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 รายการที อาจเป็ นความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ รายการที
เกียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึงสรุปสาระสําคัญได้ดงั ต่อไปนี
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3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึงถือเป็ นเรืองสําคัญทีต้องยึดถือ
ปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด เพือเป็ นทีเชือถือและไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย และจัดให้มกี ารเผยแพร่
ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบตั ขิ องพนักงานทัวทังบริษทั ฯ
3.2) กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกียวโยงใน
กิจการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.3) มีการนําเสนอรายการทีเกียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ขออนุ มั ติ ต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี แ ละดู แ ลให้ มี
การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
4.

การคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษัท ฯ ตระหนัก และรับ รู้ถึง สิท ธิข องผู้มีส่ว นได้เ สีย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้มีส่ว นได้เ สีย ภายใน ได้แ ก่
ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่ วยงานอืนๆ รวมทัง
ชุมชนใกล้เคียงทีเกียวข้อง เนืองจากบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ซึงสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและสร้างกําไรให้บริษัทฯ ซึงถือว่าเป็ นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบั บริษัทฯ โดยมีการกําหนด
นโยบาย ดังนี
4.1) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ทีมี
คุณค่ายิง จึงเป็ นนโยบายของบริษทั ฯ ทีจะให้การปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทังในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพือให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
บริษทั ฯ จึงมีหลักปฏิบตั ดิ งั นี

ก)

ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน

ข)

ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทังมีการจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงาน
และให้ความสําคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

ค)

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน

ง)

การแต่งตัง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และ
ตังอยู่บนพืนฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน

จ)

ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงและ
สมําเสมอ เพือพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมือ
อาชีพ

ฉ)

รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึงตังอยู่บนพืนฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
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ช)

ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4.2) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจ การ และบริษัทฯ มีหน้ าทีสร้างมูลค่าเพิมให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังต่อไปนี

ก)

ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของ
วิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทังรายใหญ่และรายย่อย เพือ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

ข)

นํ า เสนอรายงานสถานภาพของบริ ษั ท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อ มู ล ทางการเงิ น
การบัญชี และรายงานอืนๆ โดยสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง

ค)

แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทังในด้าน
บวกและด้า นลบ ซึงตังอยู่บ นพืนฐานของความเป็ น ไปได้ มีข้อ มูล สนับ สนุ น และมีเหตุ ผล
เพียงพอ

ง)

ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อนโดยใช้
ื
ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึงยังมิได้
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ หรือ ดํา เนิ น การใดๆ ในลัก ษณะทีอาจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ

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

ก)

บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความ
จริงใจ เต็มใจ ตังใจ และใส่ใจ ดูแลผูร้ บั บริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
และน่าเชือถือ

ข)

รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยมิชอบ

ค)

ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพือให้ทราบเกียวกับสินค้า
และบริก าร โดยไม่ มีก ารโฆษณาเกิน ความเป็ น จริง ทีเป็ น เหตุ ใ ห้ลูก ค้า เข้า ใจผิด เกียวกับ
คุณภาพ หรือเงือนไขใด ๆ ของสินค้าและบริการของบริษทั ฯ

ง)

ให้คําแนะนําเกียวกับสินค้าและบริการของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั
ลูกค้าสูงสุด

4.4) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี
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บริษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนีทุกฝา่ ยอย่างเป็ นธรรม ซือสัตย์ และไม่
เอารัดเอาเปรียบคู่คา้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ พืนฐานของการได้รบั ผลตอบแทน
ทีเป็ นธรรมทังสองฝ่าย หลีกเลียงสถานการณ์ทก่ี อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจา
แก้ปญั หาตังอยู่บนพืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี

ก)

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี

ข)

กรณีทมีี ขอ้ มูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตเกิดขึน ต้อง
เปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี และร่วมกันแก้ไขปญั หาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว

ค)

ปฏิบตั ติ ามเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อ
ใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้า เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา

4.5) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขัน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการ
ค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธฉี ้อฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี

ก)

ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี

ข)

ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม

ค)

ไม่ทาํ ลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4.6) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อสังคม / ชุมชน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะดําเนินธุรกิจทีเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมันการปฏิบตั ติ น
เป็ นพลเมืองทีดี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้องอย่างครบถ้วน บริษทั ฯ จะมุ่งมันใน
การพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคม และชุมชนทีบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตังอยู่ให้
มีคุณภาพดีขนพร้
ึ อมๆ กับการเติบโตของบริษทั ฯ
4.7) นโยบายเกียวกับสิงแวดล้อม
บริษัท ฯ มีน โยบายทีให้ก ารสนั บ สนุ น กิจ กรรมต่ า งๆ ทีเสริม สร้า งคุ ณ ภาพ อาชีว อนามัย และ
สิงแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
พนักงานอยู่เสมอ
5.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายทีจะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอืนๆ ทีเกียวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมําเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานทีแท้จริงของบริษทั ฯ รวมทังอนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ
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คณะกรรมการบริษัท ฯ มุ่ ง มันทีจะดูแ ลให้มีก ารปฏิบ ัติต ามกฎหมาย ข้อ บัง คับ และระเบีย บทีเกียวข้อง
เกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือมวลชน สือเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือให้ผู้ถือ หุ้น และผู้ทีเกียวข้อ งอืนๆ ได้ร ับ ทราบข้อ มูล ของบริษัท ฯ ได้อ ย่ า งทัวถึง และจะทํา การปรับ ปรุง
เปลียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้บงั คับ
บริษทั ฯ จัดให้มเี จ้าหน้าทีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือทําหน้าทีติดต่อสือสารกับนัก
ลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพือวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานเป็ นประจํา รวมทังจะเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์ก ร ทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับความน่ าเชือถือ และหน่วยงานรัฐทีเกียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมําเสมอ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจํา โดย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ข้อมูลทีอยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์
พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร โครงสร้างการถือหุน้ และผู้
ถือหุน้ รายใหญ่
นอกจากนี บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่ อรายงานทางการเงิน เพือให้แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานทีแท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพืนฐานของข้อมูลทางบัญชีทถูี กต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐาน
การบัญชีซงเป็
ึ นทียอมรับโดยทัวไป บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและ
หน้าทีของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ (แบบ \]- )
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ \]-") และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงใน
รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ (แบบ \]- )และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ \]-")
6.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การกํากับดูแล
กิจการให้เป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
มีสว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ทังในระยะสันและระยะยาว และเพือให้มนใจว่
ั าการดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปในทิศทางทีก่อให้เกิด
ประโยชน์ สูง สุดต่ อผู้ถือ หุ้นและผู้มีส่วนได้เ สีย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแ ลให้มีก ารจัด ทํา วิส ยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนทีจะ
พิจารณาอนุมตั ิ และติดตามให้มกี ารบริหารงานเพือให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
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คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
(1)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
ทําหน้ าทีกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกํากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้อ บัง คับ และมติทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้น มติทีประชุ ม
คณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ทิ ดีี เพือเพิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมันคงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย \ คน และเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อยจํานวนหนึง
ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด โดยกรรมการอิสระเป็ นบุค คลทีมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข้อง ทังนี กรรมการไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้องมีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้าทีและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือง
ต่ า งๆ โดยสามารถตังคํา ถาม แสดงความคิด เห็น หรือ คัด ค้า นในกรณี ทีมีค วามเห็น ขัด แย้ง ในเรืองทีมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของกลุ่มบุคคลใด

(2)

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งการแปรสภาพนันให้จบั สลากกัน ส่วนปี
หลัง ๆ ต่ อ ไปให้กรรมการคนทีอยู่ใ นตําแหน่ งนานทีสุด นันเป็ น ผู้อ อกจากตําแหน่ ง กรรมการซึงพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตังใหม่อกี ได้โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
".
.

(3)

ตาย
ลาออก

!.

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

H.

ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และมี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย ง และมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ งหนึ งของจํ า นวนหุ้ น ถื อ โดย
ผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

\.

ศาลมีคาํ สังให้ออก

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั ฯ ต้องเป็ นผูท้ มีี ความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัตทิ เหมาะสม
ี
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะผูน้ ําของคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีหน้าทีในฐานะเป็ น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ประธานกรรมการบริษทั ฯ รับผิดต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามแนวทางและ
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทังนี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ฯ มีแนวปฏิบตั ิเกียวกับโครงสร้างคณะกรรมการว่า ในกรณีทประธานกรรมการไม่
ี
ได้เป็ นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึงหนึงของจํานวนคณะกรรมการ
ทังหมดนัน นายลักษณะน้ อย พึงรัศมี ในฐานะประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็ นกรรมการอิส ระ
เนืองจากในอดีตบริษทั ฯ มีการจ้างเป็ นทีปรึกษาเพือให้คําแนะนํ าเรืองระบบรายการทางการเงินและบัญชี
และระบบการจัดการ โดยรับค่าจ้างเป็ นรายเดือน ซึงสัญญาจ้างทีปรึกษาดังกล่าวได้ครบกําหนดในเดือน
มกราคม \\` ทีผ่านมา และบริษทั ฯ ไม่ได้ต่ออายุสญ
ั ญาจ้างดังกล่าว รวมทังปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการ
อิสระจํานวนทังสิน 4 ท่านจากจํานวนคณะกรรมการทังหมด 10 ท่าน ซึงไม่ถงึ กึงหนึงตามหลักการข้างต้น
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ จะไม่ทําสัญญาจ้าง นายลักษณะน้อย พึงรัศมี เป็ นทีปรึกษาให้แก่บริษทั ฯ อีกในอนาคต
ส่งผลให้ตงแต่
ั วันที " กุมภาพันธ์ \]b หรือหลังครบกําหนดระยะเวลา ปี นับจากวันทีบริษทั ฯ ไม่ได้ต่อ
อายุสญ
ั ญาจ้างทีปรึกษากับนายลักษณะน้อย พึงรัศมี แล้วนัน นายลักษณะน้อย พึงรัศมี จะมีคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิส ระตามหลัก เกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลทีดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียน
(4)

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจ ารณาเสนอแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รบั
การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกําหนดเป็ นนโยบายประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี
".
.

(5)

ผลประกอบการของบริษทั ฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

!.

ประโยชน์ทคาดว่
ี
าบริษทั ฯ จะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน

H.

ค่ า ตอบแทนที กํ า หนดขึ นนั นจะต้ อ งสามารถจู ง ใจกรรมการที มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ
ความจําเป็ นและสถานการณ์ของบริษทั ฯ มาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารได้

บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทังมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังมีอํานาจหน้ าที และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามทีปรากฏในข้อกําหนดเกียวกับขอบเขต อํานาจหน้าที และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
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(6)

คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าทีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ ง ตังกรรมการจํ า นวนหนึ งจากคณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะจะมีว าระการดํา รงตํ า แหน่ ง เช่ น เดีย วกับ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และมีหน้าทีตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ป จั จุ บ ัน คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ ง ตังคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจํา นวน คณะ ได้แ ก่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารโดยได้มกี ารกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
1.

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทังหมด ! คน และมีกรรมการอิสระ " คนทีมีความรู้ทางด้านการเงินและการ
บัญชี โดยกรรมการอิสระมีอาํ นาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ ตามทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
.

คณะกรรมการบริหาร

มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า !คน โดยมีขอบเขต อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบ ตามทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ
(7)

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี
1.

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีก ารกํ า หนดการประชุ ม ไว้ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย ] ครังต่ อ ปี และมี
การประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้งล่ วงหน้ าอย่างน้ อย d วัน และ
การประชุมทุกครัง จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

2.

มีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกันพิจารณา
เรืองทีจะเข้าเป็ นวาระการประชุม ทังนี เลขานุการบริษทั ฯ มีหน้าทีดูแลให้กรรมการได้รบั เอกสาร
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเรืองเพือ
การให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

3.

ประธานกรรมการมีหน้าทีจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอทีฝา่ ยจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือการ
อภิป ราย และเพียงพอสํา หรับคณะกรรมการทีจะอภิป รายในประเด็น สําคัญ เปิ ด โอกาสและ
สนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นทีได้จากทีประชุม

4.

ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณา ไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงและต้องไม่อยู่ในทีประชุมในวาระดังกล่าวๆ
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5.

(8)

การประชุมทุกครัง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ทีเกียวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้

รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทาง
การเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที
รับ รองโดยทัวไป โดยเลือ กใช้น โยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือ ปฏิบ ัติส มําเสมอ และใช้ดุ ล ยพินิจ อย่าง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทังกําหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกียวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

(9)

การเสริมความรูแ้ ละมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นให้มกี ารเสริมความรูแ้ ก่กรรมการ โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มโี อกาสเข้า
ร่ ว มการอบรมซึงจัด โดยหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพือเสริม สร้ า งความรู้ แ ละมุ ม มองใหม่ ๆ ให้ แ ก่ ก รรมการ
ทุกคน

7.

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ฯ จัด ให้บ ริษัทฯ มีร ะบบควบคุ มภายในทีครอบคลุ มทุ ก ด้า น ทังด้า นการเงิน และ
การปฏิบตั งิ าน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้อง และจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ทีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อยู่เสมอ จัดให้มกี ารกําหนดลําดับขันของ
อํานาจอนุมตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กําหนดระเบียบการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในทีเป็ นอิสระ ทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบทีวางไว้ รวมทังประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ฯ
.7 คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที 14 พฤษภาคม \\` โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจํา นวน ! คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
.7.

คณะกรรมการบริษทั ฯ

รายชื)อ
". นายลักษณะน้อย พึงรัศมี
. นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
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3.
H.
\.
].
d.
`.

รายชื)อ
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นางวีณา อรัญญเกษม
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร

e. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
"b. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งการแปรสภาพนันให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งอาจ
ได้รบั เลือกตังใหม่อกี ได้โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
". ตาย
. ลาออก
!. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
H. ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ถือโดยผู้
ถือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
\. ศาลมีคาํ สังให้ออก
(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การของบริษั ท ฯ นอกเหนื อ จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทังมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 8/
2557 เมือวันที "b พฤศจิกายน \\d ได้มมี ติกาํ หนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ ดังนี
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1. ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
บริษัท และมติทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์
สุจริต
2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามทีคณะกรรมการบริหารและฝา่ ยจัดการจัดทํา
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึงได้รบั มอบหมายให้ทําหน้าทีดังกล่าว เพือให้เป็ นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือง เพือให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของบริษทั
5. ดําเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนํ าระบบงานบัญชีทเหมาะสมและมี
ี
ประสิทธิภาพมาใช้
รวมทังจัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มกี ารทํางบการเงินของบริษทั ณ วันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึงผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน
ทีเหมาะสม ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดให้มนี โยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้เชือมันได้ว่าบริษัทฯ มีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
9. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง
องค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสียง โดยมี
มาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
10. พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ต่ ง ตังบุ ค คลทีมีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีคุ ณ สมบัติต้อ งห้า มตามทีกํา หนดใน
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. \!\ (รวมทั งที มี ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม )
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. \!\ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเกียวข้อง เข้าดํารงตําแหน่ง ในกรณีทตํี าแหน่ ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากออกตามวาระ
ื
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง
กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเพือนําเสนอต่อ
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
11. พิจ ารณากําหนดโครงสร้า งการบริหารงาน มีอํา นาจในการแต่ ง ตังคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และคณะอนุ กรรมการอืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที ของคณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที บริ ห าร และ
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คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ ทีแต่ ง ตัง เพือช่ ว ยเหลือ และสนับ สนุ น การปฏิบ ัติห น้ า ทีของ
คณะกรรมการ
ทังนี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีทีกําหนดนัน ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจทีทําให้ประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถ
พิจ ารณาและอนุ ม ัติร ายการทีอาจมีค วามขัด แย้ง มีส่ ว นได้ เ สีย หรือ มีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ อืนใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการพิ
ี
จารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
12. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอืนใดปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอํานาจนันๆ ได้เมือเห็นสมควร
ทังนี การมอบอํานาจนันต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุ มตั ิรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีจะทําขึนกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
ประกาศอืนใดของหน่ วยงานทีเกียวข้อง) เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการพิ
ี
จารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
.7.7 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดังนี
รายชื)อ
1. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
2. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
3. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายกวีวฒ
ั น์ วัฒนากรวานิชย์ ทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความน่าเชือถือของงบการเงิน
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ ง เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการตรวจสอบซึงพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระอาจได้รบั การแต่ งตังให้กลับ มาดํารงตํ าแหน่ งใหม่ไ ด้ กรณี ที
ตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนใดนอกจากถึ
ื
งคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง
บุคคลทีมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนด โดยบุคคลทีเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึงตนทดแทน
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(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯภายใต้บริษทั มหาชน ครังที"/255d เมือวันที "b พฤศจิกายน 2557ได้มมี ติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
-

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯเพือให้มนใจว่
ั ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
การเงินอย่างถูกต้องน่ าเชือถือและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอและบริษทั ฯมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชีกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้อง

-

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯเพือให้ได้ผูส้ อบบัญชี
ทีมีความเป็ นอิสระ

-

ส่งเสริมความเป็ นอิสระและให้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

-

จัดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี
ละ " ครัง

2. การควบคุมภายใน
-

สอบทานให้บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและมีประสิทธิผล

-

สอบทานให้บ ริษัท ฯมีร ะบบบริห ารความเสียงและมาตรการในการจัด การความเสียงอย่ า ง
เหมาะสม

-

สอบทานกระบวนการภายในเกียวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

3. การตรวจสอบภายใน
-

สอบทานให้บ ริษัท ฯมีร ะบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ลและกํา กับให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

-

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

พิจ ารณาแต่ งตังโยกย้ายและการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน

-

พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

อนุ มตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพือให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับ
ประเภทและระดับความเสียงของบริษทั ฯ

-

สอบทานและพิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในเกียวกับผลการตรวจสอบ

-

ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายจัดการหน่ วยงานตรวจสอบภายในและ
ผูส้ อบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกันรวมทังพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯให้มคี วามสัมพันธ์และเกือกูลกัน
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4. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง
-

สอบทานให้บริษัทฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายอืนๆทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

-

พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯทังนีเพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

5. การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อย ดังนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความ
รับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯในกรณีทคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื
ี
อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทําซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
เพือบริษทั ฯดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรได้แก่รายการที
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทุจริตหรือมีสงผิ
ิ ดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบการ
ควบคุ ม ภายในการฝ่า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ข้อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯเป็ นต้น
7. หน้าทีอืนๆ
-

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากทีปรึกษาภายนอกทีเป็ นอิสระได้ในกรณีจาํ เป็ น
โดยบริษทั ฯเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย

-

ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ
อนุมตั ิ
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-

ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

11.2.: คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที / \\` เมือวันที ` กุมภาพันธ์ \\` ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ ดังนี
ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ \\` คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน \ ท่าน ดังนี
1.
2.
3.
H.
\.

รายชื)อ
พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา
นายลักษณะน้อย พึงรัศมี
นายพีระพงศ์ จรูญเอก

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายวิวฒ
ั น์ รัตนอุบล ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ ง เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่ งของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึงพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง
ให้กลับมาดํารงตําแหน่ งใหม่ได้ กรณีทตํี าแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอนใด
ื
นอกจากถึง คราวออกตามวาระให้ค ณะกรรมการบริษัทฯ แต่ ง ตังบุ ค คลทีมีคุณ สมบัติครบถ้ว นเป็ น สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพือให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนด โดยบุคคลทีเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระทีเหลืออยู่ของ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึงตนทดแทน
(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใต้บริษทั มหาชน ครังที / \\` เมือวันที ` กุมภาพันธ์ 255` ได้มมี ติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี
1. พิจ ารณานโยบายและหลัก เกณฑ์ใ นการสรรหาบุ ค คลทีมีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม เพือดํา รงตํ า แหน่ ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รวมทังคัดเลือกบุคคลและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสม
เพือนํ าเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
2. พิจ ารณาทบทวนนโยบายและหลัก เกณฑ์เ กียวกับ การกํา หนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข อง
กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
3. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจ ารณาอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการ
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บริษัท ฯ จะเป็ น ผู้อ นุ ม ัติค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องผู้บ ริห ารระดับ สูง และค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นํ าเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
อนุมตั ิ
4. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
รับทราบ และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริษทั ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. จัดทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และรายงานผล
การประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
6. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
11.2.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที "" สิงหาคม \\` คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มีจาํ นวน ` ท่าน ดังต่อไปนี
".
.
!.
H.
\.
].
7.
8.

รายชื)อ
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันท์
นายปิ ตพิ งษ์ ไตรนุรกั ษ์
นายสิรพิ งศ์ ศรีสว่างวงศ์
นายจิรายุ ศรีกฤดากังวาน

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการบริหารไม่มวี าระการดํารงตําแหน่ ง กรณีทตํี าแหน่ งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่ งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริหาร เพือให้กรรมการบริหารมีจํานวนครบตามที
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใต้บริษทั มหาชน ครังที "/ \\d เมือวันที "b พฤศจิกายน \\dได้มมี ติ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังนี
1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบ
กิจการของบริษทั ฯ ทังนี การบริหารกิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้อง หรือคําสังใดๆ ทีคณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด นอกจากนี
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ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีในการพิจารณากลันกรองเรืองต่างๆ ทีจะนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิ หรือให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีจัดทําวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
3. คณะกรรมการบริห ารมีห น้ า ทีตรวจสอบ ติด ตามการดํ า เนิ น การตามนโยบายและแนวทางการ
บริห ารงานด้ า นต่ า งๆ ของบริษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามทีคณะกรรมการบริษั ท ฯ มอบหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารมีอํา นาจพิจ ารณาอนุ มตั ิก ารใช้จ่ายเงินเพือการลงทุนของบริษัทฯ หรือการ
ดําเนินงานต่างๆ เพือการกูย้ มื หรือการขอสินเชือใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กูย้ มื เงิน ตลอดจน
การเข้าเป็ นผู้คําประกันเพือการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็ นไปตาม
ตารางอํานาจอนุมตั ทิ ผ่ี านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว
ทังนี อํานาจอนุมตั ริ ายการทีสําคัญของคณะกรรมการบริหาร สรุปดังต่อไปนี
- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายดําเนินการเกินกว่าทีได้รบั อนุ มตั ติ ามงบประมาณประจําปี
วงเงินไม่เกินร้อยละ "b หรือไม่เกิน "b,bbb,bbb บาท (จํานวนใดตํากว่า)
- การซือทีดินเพือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน 200,000,000บาท
- การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน Hbb,bbb,bbb บาท
- การจัดซือวัสดุก่อสร้างและอืนๆ เพือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการ
พัฒนาโครงการทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน ]b,bbb,bbb บาท
- การจัดจ้างบริษทั ทีปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทีปรึกษาโครงการ ผูอ้ อกแบบ
ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการทีได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน
b,bbb,bbb บาท
5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีรายงานผลการดําเนินงานในเรืองดังต่อไปนี ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ทราบ
- รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาทีกําหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ
- รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกียวกับงบการเงินของบริษทั ฯ ซึงรวมถึงงบการเงินประจําปี
และงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
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6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าทีของตนทีกําหนดใน
ขอบเขต อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของคณะกรรมการบริหารทังหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมใน
อันทีจะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสทิ ธิออกเสียง
ได้ " (หนึง) เสียง ในกรณีทเสี
ี ยงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชีขาดอีก "
(หนึง) เสียง
8. การลงมติในเรืองใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุ มตั ิ หรือเห็นชอบ (แล้วแต่
กรณี) ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงทังหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพือลงมตินนั
9. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเป็ นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึงจะเรียกให้
มีการประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษต่างหากจากการประชุมตามปกติกไ็ ด้ แต่ทงนี
ั ต้องบอกกล่าววาระการ
ประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอืนในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้าทีกรรมการในการ
พิจารณาวาระการประชุมนัน
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตังคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพือทําหน้าทีกลันกรองงานทีนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพือให้ดําเนินงานใด ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพือให้ดําเนินการใดๆ แทน ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบตั งิ านเฉพาะ
อย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการ
มอบอํา นาจตามหนัง สือ มอบอํานาจทีให้ไ ว้ และ/หรือ เป็ น ไปตามระเบียบ ข้อ กํา หนด หรือ คํา สังที
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้กํา หนดไว้ ทังนี การมอบหมายอํา นาจหน้ า ทีและความรับผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริห ารนั น จะต้ อ งไม่ มีล ัก ษณะเป็ น การมอบอํ า นาจหรือ มอบอํ า นาจช่ ว งทีทํ า ให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ริ ายการทีตนหรือ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ ใ น
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนใดกั
ื
บบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
12. ดําเนินการอืนใดๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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11.2.5 คณะผูบ้ ริหาร
ณ วันที "" สิงหาคม \\` บริษทั ฯมีคณะผูบ้ ริหาร จํานวน 9 ท่าน ดังนี
รายชื)อ
". นายพีระพงศ์ จรูญเอก
. นางอารดา จรูญเอก
!. นายสิรพิ งศ์ ศรีสว่างวงศ์

H.
\.
].
d.
`.
e.

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายปิ ตพิ งษ์ ไตรนุรกั ษ์
นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันทร์
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
นางสาวรวีกร บุญพรม
นางมะลิวลั ย์ บุตรชาติ

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
ประธานเจ้าหน้าทีปฎิบตั กิ าร (COO)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารร่วม (CO-CEO) รักษาการผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ และรักษาการผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการบัญชี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบริหารโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงินและการบัญชีอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที \/ \\d เมือวันที "H สิงหาคม \\d และครังที d/ \\` เมือวันที "b
สิงหาคม \\` ได้มมี ติกาํ หนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหารดังนี
1. รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯทังนีในการบริหารกิจการของบริษัทฯดังกล่าวจะต้อง
เป็ นไปตามนโยบายข้อบังคับหรือคําสังใดๆทีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
กําหนด
2. ดูแลบริหารดําเนินงานและปฏิบตั งิ านประจําตามปกติธุรกิจเพือประโยชน์ของบริษทั ฯให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯตลอดจนระเบียบนโยบายแผนงานและงบประมาณทีกําหนดโดย
ทีประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษทั ฯและ/หรือผูถ้ อื หุน้
3. นํ าเสนอวิสยั ทัศน์กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแนวทางแผนการ
ดําเนินงานงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพือประโยชน์ในการจัดทําเรืองดังกล่าวเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
และเข้าร่วมการพิจารณาเรืองดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ
4. กํา กับ ดูแ ลการดํา เนิ น งานหรือ การปฏิบตั ิง านภายในองค์ก รให้เ ป็ น ไปตามนโยบายแผนงานและ
งบประมาณทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมําเสมอและมีหน้าทีรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ
รวมถึ ง ความคืบ หน้ า ในการดํ า เนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริห ารคณะกรรมการบริษั ท ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. นํ า เสนอเรืองทีสํา คัญ ต่ อ คณะกรรมการบริห ารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมตั ิ หรือเพือการอืนใดตามความเหมาะสม
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6. ออกคําสังระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆเพือให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายเพือผลประโยชน์
ของบริษทั ฯรวมถึงเพือรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
7. ประสานงานกับ หัว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพือให้ก าร
ดําเนินการทางธุรกิจรวมทังการบริหารความเสียงของบริษัทฯเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
รวมทังนโยบายของบริษทั ฯตามหลักธรรมาภิบาล
8. พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย
วงเงินแต่ละรายการเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุ มตั ิทผ่ี านการอนุ มตั ิมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว
ทังนี อํานาจอนุมตั ริ ายการทีสําคัญของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สรุปดังต่อไปนี
- การใช้งบลงทุนและ งบค่าใช้จ่ายดําเนินการเกินกว่าทีได้รบั อนุ มตั ติ ามงบประมาณประจําปี
วงเงินไม่เกินร้อยละ d หรือไม่เกิน d,bbb,000 บาท (จํานวนใดตํากว่า)
- การซือทีดินเพือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการที
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน"00,000,000บาท
- การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เพือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการพัฒนา
โครงการทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน bb,bbb,000 บาท
- การจัดซือวัสดุก่อสร้างและอืนๆ เพือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามงบประมาณการ
พัฒนาโครงการทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน !b,bbb,000 บาท
- การจัดจ้างบริษทั ทีปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทีปรึกษาโครงการ ผูอ้ อกแบบ
ตามงบประมาณการพัฒนาโครงการทีได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั ฯ วงเงินไม่เกิน
"b,bbb,000 บาท
9. อนุ ม ัติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ที สํ า คัญ ๆที ได้ กํ า หนดไว้ ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี หรื อ ที
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
10. มีอํานาจแต่งตังคณะทํางานชุดต่างๆเพือประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีดีและโปร่งใสและมี
อํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอืนใดหนึงคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดโดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าทีบริหารหรืออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ
ตามทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีเห็นสมควรซึงประธานเจ้าหน้าที
บริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีได้รบั มอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนันๆ
ได้ตามทีเห็นสมควร
11. ดําเนินงานอืนใดตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหารและ/หรือที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ทังนีการมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหารนันจะไม่มลี กั ษณะเป็ น
การมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้ผู้รบั มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารสามารถอนุ มตั ิ
รายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และ/หรือ หน่ ว ยงานทีเกียวข้อ งกํ า หนด) มีส่ ว นได้เ สีย หรือ อาจมีค วามขัด แย้ง ทาง
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ผลประโยชน์อนใดกั
ื
บบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ทีเกียวข้องประธานเจ้าหน้าทีบริหารไม่มอี ํานาจ
อนุ มตั ิการดําเนินการในเรืองดังกล่าวโดยเรืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือที
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพืออนุ มตั ิต่อไปยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการทีเป็ นไปตามธุรกิจปกติและ
เงือนไขการค้าปกติซงเป็
ึ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯและ/
หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
.: การสรรหาและแต่งตัง= กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
.:.

กรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั ฯประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมดและไม่
น้อยกว่า 3 คนกรรมการอิสระของบริษทั ฯจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ
กําหนดซึงมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัตทิ คณะกรรมการกํ
ี
ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดทังนี
กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้องมีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทย
การสรรหากรรมการนัน บริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มี
ประวัติการทํางานทีดี และมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทดีี ต่อ
องค์กร สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ นอกจากนี ยังจะ
คํานึงถึงคุณสมบัติทเหมาะสมและสอดคล้
ี
องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ อีกด้วย มีกระบวนการทีโปร่งใส สร้างความมันใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในการแต่งตังกรรมการบริษทั ฯบริษทั ฯจะพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้อง
กับธุรกิจหรือพิจารณาจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯโดย
บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัดพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบทีเกียวข้องอย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหม่จะต้องผ่านการ
พิจารณาอนุ มตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ทังนีข้อบังคับของ
บริษทั ฯกําหนดให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ในกรณีทเลื
ี อกตังบุคคลหลายคนเป็ นเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันในกรณีทบุี คคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อก
เสียงชีขาด
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ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วน
หนึงในสาม กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งการแปรสภาพนันให้จบั สลากกัน ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ทังนีนอกจากการพ้นตําแหน่ งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาด
คุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือ
โดยผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงหรือ (5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
.:.7 กรรมการอิ สระ
บริษทั ฯจะคัดเลือกบุคคลทีจะมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้องทังนี จํานวนของกรรมการอิสระ
จะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด และไม่น้อยกว่า ! คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนทีเกียวข้อง ดังนี
".

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ " ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี
เกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย

.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี ทังนี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระเคย
เป็ นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ

!.

ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน้อง
และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย

H.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของกรรมการอิสระรายนัน รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของ
ส่วนที .!."" หน้าที23
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ผูท้ มีี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี
ความสัมพัน ธ์ทางธุร กิจตามวรรคหนึ ง รวมถึง การทํารายการทางการค้าทีกระทํา เป็ น ปกติเพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้ห รือ รับ ความช่ว ยเหลือ ทางการเงิน ด้ว ยการรับ หรือ ให้กู้ยืม คําประกัน การให้ส ิน ทรัพ ย์เ ป็ น
หลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระ
หนีทีต้องชําระต่ออีกฝา่ ยหนึง ตังแต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตังแต่ 20
ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
คํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนีที
เกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
\.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
ปี

].

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือที
ปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี

d.

ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

8.

ไม่ประกอบกิจ การทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัท ย่ อ ย หรือ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่วนทีมีนัยในห้า งหุ้น ส่วน หรือ เป็ น กรรมการทีมีส่ว นร่ วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ " ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออก
เสียงทังหมดของบริษทั อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับ
กิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

9.

ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกียวกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

.:.: กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ
ส่วนที .!."" หน้าที24
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจาํ นวนอย่างน้อย ! คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย " คนทีมีความรู้
ทางด้านการเงินและการบัญชี โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ ดังนี
".
.

ได้รบั การแต่ งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือทีประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
ทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ

!.

ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว มบริษัท ย่ อ ยลํ า ดับ เดีย วกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั

H.

ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย และบริษัท ย่ อ ยลํา ดับ เดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริษัท
จดทะเบียน

\.

มีหน้าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

].

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย " คน ทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีใน
การสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้

d.

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้แต่ งตังประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ทีได้รบั การแต่งตังเป็ น
กรรมการตรวจสอบทังหมดทําการเลือกบุคคลหนึงขึนมาเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

`.

ให้บุคคลใดทีได้รบั การแต่งตังโดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

.:.> กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที / \\` เมือวันที ` กุมภาพันธ์ \\` ได้มมี ติอนุ มตั ิให้แต่งตัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือกําหนด
นโยบายด้านการสรรหาบุคคลทีจะเข้ามาเป็ นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมก่อนเสนอชือให้คณะกรรมการ หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง นอกจากนี ยังมีบทบาทสําคัญในการพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพือให้มคี วามเหมาะสม และสะท้อนถึง
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีของกรรมการและผูบ้ ริหารให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
.:.? กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทังนี คณะกรรมการบริหารทํา
หน้าทีในการบริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้อง และการพิจารณา
กลันกรองเรืองต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการ
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บริหารงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีจาํ นวน
ไม่น้อยกว่าสาม (!) คน
.> การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที H/ \\d เมือวันที 9 กรกฎาคม \\d บริษัทฯ กําหนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดมาตรการและ
กลไกทังทางตรงและทางอ้อมเพือให้บริษทั ฯ สามารถกํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีกําหนดไว้ได้
เสมือ นเป็ น หน่ ว ยงานของบริษัท ฯ เอง และเป็ น ไปตามนโยบายของบริษัท ฯ รวมถึง กฎหมายบริษัท มหาชน
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี เพือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ฯ ในบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วมดังกล่าว
ในกรณีทนโยบายนี
ี
กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึงมีนัยสําคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เป็ นเรืองทีจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีในการจัดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือพิจารณาอนุ มตั เิ รืองดังกล่าวก่อนทีบริษทั
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพือพิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรือ
ก่อนการทํารายการหรือดําเนินการในเรืองนัน ในการนี ให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงือนไข
ขันตอนและวิธีก ารทีเกียวข้อ งกับ เรืองทีจะขออนุ ม ัตินันตามทีกํา หนดไว้ใ นกฎหมายบริษัท มหาชน กฎหมาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าทีไม่ขดั หรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
".

การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี)
(")

เรืองทีจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ
(ก)

การแต่งตังหรือเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม
อย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้
กรรมการและผูบ้ ริหารทีบริษทั ฯ เสนอชือ หรือแต่งตังมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงใน
การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรืองทีเกียวกับการบริหาร
จัด การทัวไปและดํา เนิ น ธุร กิจตามปกติของบริษัทย่อ ย และ/หรือ บริษัท ร่ วมได้ตามแต่ ที
กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมจะเห็นสมควรเพือประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เรืองทีกรรมการและผูบ้ ริหารรายนันมี
ส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองดังกล่าว
ทังนี กรรมการหรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นทีได้รบั การเสนอชือนัน ต้องเป็ นบุคคลทีมีรายชือ
อยู่ในระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง
และมีคุ ณ สมบัติบ ทบาท หน้ า ที และความรับ ผิด ชอบ ตลอดจนไม่ มีล ัก ษณะขาดความน่ า
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ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด
ลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
(ข)

การพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจําปี และเงินปนั ผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษทั ย่อย

(ค)

การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรืองทีมีนัยสําคัญตามข้อ ( )
(ฉ)

(ง)

การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจําปี ของบริษทั ย่อย

รายการตังแต่ ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นีเป็ นรายการทีถือว่ ามีสาระสําคัญ และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย ดังนัน จะต้อง
ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทังนี ต้องเป็ นกรณีทเมื
ี อคํานวณขนาดรายการที
บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนํ าหลักเกณฑ์การคํา นวณ
รายการตามทีกําหนดไว้ใ นประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ และ/หรือ เรือง การทํา
รายการทีเกียวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณา
อนุมติจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึงรายการดังต่อไปนีคือ
(จ)

กรณีทบริ
ี ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษทั ย่อย หรือรายการที
เกียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย

(ฉ)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องทีมีต่อผูท้ ก่ี อความเสียหาย
แก่บริษทั ย่อย

(ช)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ย่อยทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน

(ซ)

การซือหรือการรับโอนกิจการของบริษทั อืนมาเป็ นของบริษทั ย่อย

(ฌ)

การเข้า ทํา แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกียวกับ การให้เ ช่ า กิจ การของบริษัท ย่ อ ยทังหมดหรือ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการของบริษทั ย่อยกับบุคคลอืน

(ญ)

การเช่า หรือให้เช่าซือกิจการหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทังหมดหรือส่วนทีมีสาระสําคัญ

(ฎ)

การกูย้ มื เงิน การให้กูย้ มื เงิน การให้สนิ เชือ การคําประกัน การทํานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ย่อย
ให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิมขึน หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอืนใดแก่
บุคคลอืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย

(ฏ)

การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย

(ฐ)

รายการอืนใดทีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็ นรายการทีจะมีผลกระทบต่ อ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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()

เรืองทีจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(ก)

กรณีทบริ
ี ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษทั ย่อย หรือรายการที
เกียวกับ การได้ม าหรือ จํา หน่ า ยไปซึงทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท ย่ อ ย ทังนี ต้อ งเป็ น กรณี ทีเมือ
คํานวณขนาดของรายการทีบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ
(โดยนํ า หลัก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณรายการตามทีกํ า หนดไว้ ใ นประกาศที เกียวข้ อ งของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้
โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

(ข)

การเพิมทุ น โดยการออกหุ้นเพิมทุน ของบริษัท ย่อ ยและการจัด สรรหุ้น รวมทังการลดทุน
จดทะเบีย นซึงไม่ เ ป็ น ไปตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น เดิม ของผู้ถือ หุ้น อัน จะเป็ น ผลให้ส ัด ส่ ว น
การใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ฯ ทังทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ ("b) ของจํานวนเสียงทังหมดในที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยนัน หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทฯ ทังทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีประชุมผู้ถือหุน้ ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (\b) ของจํานวนเสียงทังหมดในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ย่อยนัน

(ค)

การดําเนินการอืนใดอันเป็ นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทัง
ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละสิบ ("b) ของจํานวนเสียงทังหมดในทีประชุมผู้ถือหุน้ ของบริษัทย่อย หรือเป็ นผลให้
สัดส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ฯ ทังทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (\b) ของจํานวน
เสียงทังหมดในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยในการเข้าทํารายการอืนใด ทีมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริษทั ย่อย

(ง)

การเลิกกิจการของบริษทั ย่อย ทังนี ต้องเป็ นกรณีทเมื
ี อคํานวณขนาดของกิจการบริษทั ย่อยที
จะเลิกนันเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนํ าหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที
กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ มาบังคับใช้โดย
อนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

(จ)

รายการอืนใดทีไม่ ใ ช่ ร ายการธุ ร กิจ ปกติข องบริษัท ย่ อ ยและรายการทีจะมีผ ลกระทบต่ อ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี ต้องเป็ นกรณีทเมื
ี อคํานวณขนาดรายการนันเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ (โดยนํ าหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามทีกําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ มาบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รบั การพิจารณาอนุมติจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

(ฉ)

การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยในเรืองทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน
และการผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัท ย่ อ ยทีส่ ง ผลกระทบต่ อ สิท ธิใ นการออกเสีย งลงคะแนนของบริษัท ฯ ในทีประชุ ม
ส่วนที .!."" หน้าที28
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คณะกรรมการของบริษทั ย่อย และ/หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย หรือการจ่ายเงินปนั
ผลของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
.

กรรมการของบริษทั ฯ จะต้องดําเนินการให้บริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสียง และ
ระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกําหนดให้มมี าตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วมทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอทีทําให้มนใจได้
ั
ว่าการดําเนินการต่างๆ ของบริษทั
ย่อยและบริษัทร่วมจะเป็ นไปตามนโยบายอืนๆ ของบริษัทอืน และนโยบายฉบับนีรวมถึงกฎหมายและ
ประกาศเรืองการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั จดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและ
ติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือ รายการ
ได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ และ/หรือ รายการทีมีนัยสําคัญอืนใดต่อบริษทั ฯ และดําเนินการต่างๆ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามทีกําหนดไว้ใน
นโยบายและข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
.5 การดูแลเรือ) งการใช้ขอ้ มูลภายใน

บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารตรวจสอบและควบคุมดูแล กรรมการและผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพือแสวงหาประโยชน์สว่ นตนดังนี
1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกียวกับหน้ าทีในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา \e และบทกําหนดโทษตามมาตรา d\ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. \!\ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) รวมทังการรายงานการได้มาหรือ
จําหน่ ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานก.ล.ต.
ตามมาตรา H] และบทกํา หนดโทษ ตามมาตรา e` แห่ ง พระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. \!\ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ จัดทําและ
เปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ข อง
บริษทั ฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา \e และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา d\ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. \!\ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และจัดส่งรายงานดังกล่าว
มายังเลขานุ การบริษัท ก่อนนํ าส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง ทังนี ให้จดั ทําและนํ าส่งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั การแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร
และจัดทําและนําส่งรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมี
การซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั
!) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยทีได้รบั ทราบข้อมูลภายในที
เป็ นสาระสําคัญซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง " เดือน ก่อนทีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนและในช่วงระยะเวลา H ชัวโมงภายหลังจากทีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยต่ อ
ส่วนที .!."" หน้าที29
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สาธารณชนแล้ว ผูท้ เกี
ี ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนันให้ผูอ้ นทราบจนกว่
ื
าจะได้มกี าร
แจ้งข้อมูลนันให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝื นระเบียบปฏิบตั ิ
ดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยถือเป็ นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทํางานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ น
หนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
H) กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ซึงยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึงตนได้ล่วงรูม้ าในตําแหน่ งหรือฐานะเช่นนัน มาใช้เพือการซือหรือ
ขายหรือเสนอซือหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอืนซือหรือขาย หรือเสนอซือ หรือเสนอขายซึงหุน้
หรือหลักทรัพย์อนื (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทังทางตรงหรือทางอ้อม ในประการทีน่ าจะเกิดความ
เสียหายแก่บริษทั ฯ ไม่ว่าทังทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือ ผู้อืน หรือ นํ า ข้อ เท็จ จริงเช่ น นันออกเปิ ด เผยเพือให้ผู้อืนกระทํา ดัง กล่ า ว โดยตนได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
\) กําหนดห้ามมิใ ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทีลาออกแล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีตนได้รบั ทราบจากการปฏิบตั หิ น้าทีให้
บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยและคู่คา้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
]) กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน มีหน้ าทีเก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมี
หน้าทีในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย เพือประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย เท่านัน ทังนี ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนํา
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษทั อืนทีตนเองเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยรอบปี บญ
ั ชี สินสุดวันที !"
ธันวาคม \\] และ !" ธันวาคม \\d ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของกลุ่มบริษทั ฯ คิดเป็ นจํานวน
รวม 0.6 ล้านบาท และ 1.3 ล้านบาท ตามลําดับ และไม่มคี ่าบริการอืน (non-auditfee)
.7 การปฎิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที)ดีในเรือ) งอื)นๆ
-ไม่ม-ี

ส่วนที .!."" หน้าที30

