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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดาเนินงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นการเสริ มสร้ างความโปร่ งใส
และประสิ ท ธิ ภาพของฝ่ ายจัด การ อัน จะสร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ เ กิ ด ขึน้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี ้
11.1.1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสทิ ธิในฐานะเจ้ าของบริ ษัท มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินการของ
บริ ษัทผ่านคณะกรรมการบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นเลือกเข้ ามาทาหน้ าที่ หรื อตัดสินใจเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็ นเวทีสาคัญสาหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตดั สินใจดาเนินการ
หรื อไม่ดาเนินการ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้ าร่ วมประชุม มีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณา และรับทราบ
ผลการลงมติโดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นได้ แก่
1. บริ ษัทต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัท อาทิ ผู้ถือ
หุ้นต้ องได้ รับข้ อมูล ขัน้ ตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้ วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้ องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ รับ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริ ษัทต้ องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษั ทต้ องอานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัด การประชุม มีขนาด
เพียงพอรองรับจานวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้ เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็ น
อุปสรรคต่อการเดินทาง มีสงิ่ อานวยความสะดวกแก่ผ้ พู ิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้ อมรับมือ
กับเหตุฉกุ เฉิน
3. บริ ษัทต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือ
หุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิ ซกั ถามข้ อสงสัย เสนอ
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการ
ประชุม ซึง่ ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสม และส่งเสริ มให้ มีการแสดงความเห็นและ
ซักถามในที่ประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนแยกสาหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้ วิธีการ
และอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้ รวดเร็ว
และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. กรรมการบริ ษัททุกคน รวมทังคณะกรรมการเฉพาะเรื
้
่ อง และเลขานุการบริ ษัทต้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ หากไม่ติดภารกิจสาคัญ เพื่อตอบข้ อซักถามและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ผู้บริ หาร
ระดับสูงทุกคนควรเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถามเช่นกัน
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11.1.2

การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่ อ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรื อความพิการ ถึงแม้ ผ้ ถู ือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือ
หุ้นย่อมมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายย่อมมีสทิ ธิรับข้ อมูลหรื อเอกสารเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษสาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดย
เอกสารที่สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
2. ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับเอกสาร
และคาแนะนาในการมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้
กรรมการในที่ประชุมแล้ วย่อมมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรื อผู้ถือ
หุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับ
ประวัติและข้ อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้ วนและเหมาะสมในการพิจารณา
3. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นข้ างน้ อยใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ทังนี
้ ้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท โดยหน่วยงานสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
และเลขานุการบริ ษัทต้ องมีความพร้ อมในการรับข้ อเสนอ ให้ ความช่วยเหลือ และให้ คาแนะนาได้
11.1.3

บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย (Role of Stakeholders)

การดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทย่อมเกี่ ยวข้ องกับบุคคลหลายฝ่ าย ตัง้ แต่ผ้ ูถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
เจ้ าหนี ้ ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ ายย่อมมีความต้ องการและมีผลประโยชน์ที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ การปฏิบตั ิต่อแต่ละฝ่ ายจึงต้ องกาหนดเป็ นนโยบายที่สอดคล้ องกับความต้ องการ โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทแบ่งผู้มีสว่ นได้ เสียออกเป็ นกลุม่ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุนสถาบัน เจ้ าหนี ้
ลูกค้ า คูค่ ้ า บริ ษัทที่บริ ษัทถือหุ้น บุคลากรของบริ ษัท ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มี
ช่องทางในการสือ่ สารกับผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อย่างพอเพียง
2. บริ ษัทมีพันธะสัญญาต่อผู้บริ โภคในการพัฒนาสินค้ าและบริ การให้ ดียิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่องและกาหนด
ราคาสินค้ าให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอาเปรี ยบผู้บริ โภคภายใต้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้ า ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้า ของบริ ษัท
ต้ องดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม และต้ องไม่เอาเปรี ยบคูค่ ้ า โดยถือเอาประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นที่ตงั ้
3. บริ ษั ท ต้ อ งค านึง ถึ ง สวั สดิ ภ าพของบุค ลากร โดยไม่เ อาเปรี ย บในการท าสัญ ญาจ้ า ง มี ก ารก าหนด
ค่า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกับ ศัก ยภาพเพื่ อ กระตุ้น ให้ บุค ลากรบริ ษั ท มี แ รงจูง ใจในการท างาน มี ก าร
ฝึ กอบรม ให้ การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้ อมในการทางานที่ดี มีการ
กาหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้ างวินยั ในการทางาน ได้ รับการเอาใจใส่ดแู ลอย่างทัว่ ถึง และมีแผน
ชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้ บคุ ลากรของบริ ษัทต้ องยุติการทางานด้ วยสาเหตุใดก็ตาม
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4. บริ ษัทต้ องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ การช่วยเหลือ สนับสนุน สร้ างประโยชน์แก่ชุมชน และ
สังคมในภาพรวม โดยบริ ษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิ ดจากธุรกิจของบริ ษัท มีแผนชดเชยที่ดี หากมีอุบตั ิเหตุ และมีการ
วางแผนแก้ ไขอย่างยัง่ ยืน
5. คณะกรรมการบริ ษัทควรดาเนินการประชาสัมพันธ์สอื่ ความถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีตอ่ ผู้
มีสว่ นได้ เสียอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11.1.4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)

บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง แม่นยา และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียใช้ ประกอบการตัดสินใจ การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชี ้วัดความโปร่งใสในการดาเนินงานซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนถึงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการดาเนินงาน และเป็ นกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงาน บริ ษัทจึง
ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ ข้อมูลตลอดเวลา โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิ น และที่ไม่ใช่
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่ อถื อได้ และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของ บริ ษัท ได้ รับ
สารสนเทศอย่า งเท่า เที ย มกัน ตามที่ ก าหนดโดยกฎหมายและหน่ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้
ข้ อบังคับของบริ ษัทบริ ษัทควรจัดทาและปรับปรุ งข้ อมูลบนเว็บไซต์ให้ มีค วามครบถ้ วนอย่างสม่าเสมอ
รวดเร็ ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้ มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทาหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลข่าวสาร การดาเนินงาน และผลงานของ
บริ ษัทที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สม่าเสมอ และขจัดความเข้ าใจที่ผิด รวมทังมี
้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้ าที่ประสานงานกับนัก
ลงทุนสถาบัน เจ้ าหนี ้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในการให้ ข้อมูลการดาเนินงานและ
การลงทุนของบริ ษัทด้ วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ ว และเข้ าถึงได้ ง่าย
3. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบการเงิ น และรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี
พร้ อมทังรายงานประจ
้
าปี ของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. ในรายงานประจาปี คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดทารายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้ มของบริ ษัท
โดยสรุปที่เข้ าใจได้ ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริ หารที่จาเป็ นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ
นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ และรายงานการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
และ/หรื อกรรมการเฉพาะเรื่ อง โดยเปรี ยบเทียบกับจานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องในแต่ละปี
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5. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และกาหนดให้ จัดทารายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบด้ วย
11.1.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

11.1.5.1 ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการต้ องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ตดั สินใจ หาก
การตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยูภ่ ายใต้ ภาวะกดดันจากหน้ าที่การงานหรื อครอบครัวหรื อมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ย่อม
บิดเบือนการตัดสินใจให้ ตดั สินเข้ าข้ างตนเอง คนใกล้ ชิด หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็ นอิสระของกรรมการจึงเป็ น
เรื่ องที่ต้องคานึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริ ษัทดังนัน้ กรรมการที่ขาดความเป็ นอิสระไม่ควรทา
หน้ าที่ตดั สินใจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทภายใต้ การนาของประธานกรรมการบริ ษัท มีภาวะผู้นาและสามารถควบคุม
การดาเนินงานของผู้บริ หารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล บริ ษัทจึงควรจัดให้ มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. กรรมการอิสระจะต้ องเข้ าถึงข้ อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็น ได้
อย่างเป็ นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าประชุมโดยสม่าเสมอ และมีการประชุมร่ วมกันของ
กรรมการอิสระอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ พร้ อมทังรายงานรั
้
บรองความเป็ นอิสระของตนเมื่อได้ รับการแต่งตัง้
และเป็ นประจาทุกปี เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
3. กรรมการอิสระต้ องมีความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัทกับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบริ ษัทอื่นซึ่งมี
ผู้บริ หารและ/หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ เดียวกัน นอกจากนี ้ ยังต้ องสามารถให้ ความคิดเห็นในการประชุม
ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 12 คน ประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระจานวน 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3
(1/3) ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งแตกต่างจาก
ข้ อแนะนาในหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรั พย์ ฯ ว่า ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษัทควรประกอบด้ วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
อย่างไร
ก็ดี บริ ษัทเห็นว่าโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทมีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
บริ ษัทได้ เนื่องจากมีจานวนกรรมการอิสระซึ่งถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ดังนันจึ
้ งสามารถคานอานาจกับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ หลังจากที่
บริ ษั ท เข้ า เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ แล้ ว บริ ษั ท ต้ องปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องสานัก งาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น เกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกณฑ์ได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น ซึง่ เกณฑ์ดงั กล่าวได้ กาหนดให้ นาเรื่ องที่มีนยั สาคัญเข้ าขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องแจ้ งให้
ผู้ถื อ หุ้น ทราบถึ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ทัง้ นี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบเปรี ย บเสมื อ นตัว แทนของผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ย ดัง นัน้ การที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบถึ ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงมติในเรื่ องนัน้ ๆ
11.1.5.2 การประชุมคณะกรรมการ และการได้ รับเอกสารข้ อมูล
กรรมการทุกคนควรเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่และเลขานุการบริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรี ยมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้ องได้ รับทราบวัน
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้ อมูลการประชุมเพื่อนาไปศึกษาล่วงหน้ าพอสมควร โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทควรอุทิศเวลา ทุม่ เท และให้ ความสนใจกับการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างเต็มที่และ
พร้ อมที่ จ ะเข้ า ร่ วมประชุม อย่า งสม่ า เสมออย่า งน้ อยเดือ นละหนึ่ง ครั ง้ หรื อ ตามความจ าเป็ น โดยมี
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงาน เตรี ยมความพร้ อม เตรี ยมเอกสารที่ใช้ ในการประชุม และเชิญประชุม
ทังนี
้ ้กรรมการต้ องมาประชุมอย่างน้ อยกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม
2. การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็ น
กรรมการบริ ษัทอีกต่อไป ทังนี
้ ้ หากกรรมการมีความจาเป็ นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ จะต้ องแจ้ งลาต่อ
ประธานกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น ชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึ กษาหารื อกับ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ควรพิจารณาคาขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่
สาคัญเป็ นวาระการพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
4. ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องมัน่ ใจว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอให้ แก่ผ้ บู ริ หารใน
การนาเสนอข้ อมูล และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการบริ ษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ
5. ประธานกรรมการบริ ษัทควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้ กรรมการได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าโดยมี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่า งๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกประชุมเร่งด่วน
6. คณะกรรมการบริ ษัทสามารถขอเอกสารข้ อมูล คาปรึ กษาและบริ การต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทจากผู้บริ หารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครัง้
และสามารถขอความเห็นที่เป็ นอิ สระจากที่ปรึ กษาภายนอกได้ หากเห็นว่าจาเป็ น โดยบริ ษัทจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
7. กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุมใดจะต้ องงดออกเสียง งดให้
ความเห็นในวาระนัน้ หรื อออกจากห้ องประชุม
8. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมีความชัดเจนทังผลการประชุ
้
ม และความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อใช้ อ้างอิง
11.1.5.3 สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ทาหน้ าที่ดแู ลให้ มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และโปร่งใส เป็ นไปตามระเบียบและกฎหมาย โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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1. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่ อท าหน้ า ที่จัดเก็ บ เอกสารรายงานการประชุม จัด เก็ บและส่ง สาเนาการมี ส่ว นได้ เ สี ย ต่อ ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน รวมทังการอื
้
่นที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตัง้
แล้ ว ให้ ประธานกรรมการแจ้ งรายชื่อไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุนภายใน 14 วัน
2. สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่และเลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่ดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริ ษัท
ควรรับทราบ รวมทังจั
้ ดอบรม และให้ ข้อมูลแก่กรรมการ
11.1.5.4 ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อาจกาหนดค่าตอบแทนให้ ตนเองได้ เนื่องจากเป็ นการ
ขัดกันของผลประโยชน์ การกาหนดค่าตอบแทนต้ องดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่
เป็ นผู้พิจารณากาหนดและเสนอให้ คณะกรรมการเห็นชอบ จากนันจึ
้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ ทา
ไว้ ตอ่ ไป โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัด การใหญ่ ในการกาหนดโครงสร้ าง/องค์ ประกอบของ
ค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน อยู่ใน
ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ ได้ หรื อเทียบเคียงได้ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
โครงสร้ าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้ าใจ
2. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทต้ องนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาโดยกาหนดเป็ นวาระการประชุมในการ
ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูง ต้ องรายงานเกี่ ยวกับนโยบายเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ
หลักการและเหตุผล ไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
11.1.5.5 แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบ
ในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นไปตามกระบวนการ
สรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทังจากภายในและภายนอกบริ
้
ษัท
11.2

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

11.2.1

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริ ษัทจะร่วมกันพิจารณาในเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและจะต้ องไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
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ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาคัด เลื อ กกรรมการอิ ส ระจากผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ
ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้ านอื่นๆ ประกอบกัน จากนันจะน
้ าเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไปทังนี
้ ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริ ษัทอาจแต่งตังกรรมการอิ
้
สระที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามาดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระเท่าที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
บริ ษัทได้ กาหนดให้ โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 (1/3)
ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทและต้ องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยโครงสร้ างคณะกรรมการดังกล่าวจะทาให้ เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ทังนี
้ ้กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจข้ างต้ น รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ยวกับ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ รั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึง
พฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
10. ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
นอกจากนี ้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมใหญ่ วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้ มีมติแต่งตัง้ นายพยุงศักดิ์
ชาติสทุ ธิผล เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งนายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล เคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารของ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และพ้ นจากตาแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2557 โดยธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ได้ ให้ วงเงินสินเชื่อแก่บริ ษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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เงินกู้ยืมระยะยาวที่ 1

วงเงิน
(ล้ านบาท)
5,511

ยอดคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
(ล้ านบาท)
4,131

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ 2

1,333

-

เงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่1

400

-

เงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่2

600

-

รวม

7,844

4,131

รายการ

การพ้ นจากตาแหน่งดังกล่าวของนายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ยังไม่พ้นระยะเวลาสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ดังนันนายพยุ
้
งศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล จึงเข้ าข่ายเคยเป็ นผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ในช่ ว งเวลาสองปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต. อย่ า งไรก็ ต าม ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุมใหญ่ วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครั ง้ ที่
2/2558 เมื่ อ วัน ที่ 12 มี นาคม 2558 ได้ พิจ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) แล้ ว เห็นว่าการทีน่ ายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
ของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) นัน้ มิได้ รับผิดชอบงานบริ หารโดยตรงในลักษณะที่มีอานาจเบ็ดเสร็ จอันจะเข้ าข่าย
เป็ นผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร เนื่องจากในสายงานบริ หารจะต้ องมีการนาเสนองานต่างๆ ต่อกรรมการผู้จดั การของ
ธนาคารเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี ้ นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล มิได้ มีสถานที่ทางานประจาในสานักงานของธนาคารแต่
อย่ า งใด ด้ ว ยเหตุนี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท จึ ง เห็ น พ้ อ งกัน ว่ า การแต่ ง ตัง้
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล เป็ นกรรมการอิสระจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระแต่
อย่า งใด รวมถึ ง การแต่ง ตัง้ นายพยุง ศัก ดิ์ ชาติสุท ธิ ผ ล เป็ นกรรมการอิ สระจะท าให้ โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระเท่ากับกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ การบริ หารจัดการกิจการ
ของบริ ษัทเป็ นไปโดยโปร่ งใสและมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น อันจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในทุกๆ ด้ าน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ขอรับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ. 28/2551 ข้ อ 16 (2) ตอนท้ าย
11.2.2

การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 1
รายจากจานวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทังหมดจ
้
านวน 3 ราย มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ มีประสบการณ์ และมีค วามรู้ ความสามารถที่ เกี่ ย วข้ อ งกับธุร กิ จ ของบริ ษั ท รวมถึง มี
คุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) ประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ กับการเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อให้ ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อ
นาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการ
เสนอชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงทังหมดที
้
่ตนมีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่พงึ มี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลาก
กัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทังนี
้ ก้ รรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรณี ที่ ต าแหน่ง กรรมการว่า งลงเนื่ อ งจากเหตุอื่ น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ ง กรรมการ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทังนี
้ ้ มติ
การแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
11.2.3

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท เข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ นอย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ได้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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11.2.4

องค์ ประกอบและโครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัท

เนื่องจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทที่อยู่ในกลุม่ ปตท. และในกลุม่ ปตท. มีบริ ษัทที่มีสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ อยู่หลายบริ ษัท อาทิเช่น บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน ) ฯลฯ ซึ่งสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ มีการออกประกาศและหลักเกณฑ์ ต่างๆ เพื่อกาหนดให้
องค์ประกอบและโครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทต่างๆ ที่มีสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนมีความเหมาะสมและเป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ นอกจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริ ษัทจะยึดถือปฏิ บตั ิตามข้ อมูลที่
ได้ กล่าวมาแล้ ว หากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องได้ มีการแก้ ไขหรื อ
ออกประกาศ ข้ อกาหนด หนังสือเวียน หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ เพิ่มเติมในภายหลัง บริ ษัทจะดาเนินการให้ องค์ประกอบและ
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท เป็ นไปโดยถูกต้ องตามประกาศ ข้ อกาหนด หนังสือเวียน หรื อหลักเกณฑ์นนๆ
ั ้ โดยไม่
ชักช้ า
11.3

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

11.3.1

แนวทางการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทมีการกาหนดแนวทางที่สาคัญสาหรับการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจะส่งบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการในแต่ละบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัท
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ในแต่ละบริ ษั ท อย่า งไรก็ ดี การส่ง ตัว แทนของบริ ษั ท เข้ า ไปเป็ น
กรรมการในแต่ละบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับการพิจารณาและเห็นชอบโดย
ที่ประชุมกรรมการบริ ษัทโดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริ ษัท
2. คณะกรรมการของบริ ษัทมีหน้ าที่ในการกากับดูแลบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องแต่ละ
บริ ษัทภายใต้ ขอบเขตดังต่อไปนี ้
2.1 กากับดูแลให้ มีการคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องแต่ละบริ ษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผู้ถือ หุ้น รวมทังเป็
้ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethics)
2.2 ดาเนินการติดตาม และให้ คาแนะนาเพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องเป็ นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.3 ติดตามผลการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงให้ คาแนะนาเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันเวลา
และเหมาะสม
2.4 พิจารณา ติดตาม และให้ คาแนะนาเพื่อให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมีระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจ

ส่วนที่ 2.3.11 หน้ า 11

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

2.5 พิจารณา ติดตาม และดาเนินการในการจัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแผนงานที่
สาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ให้ เป็ น
ปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
2.6 คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง
หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทังนี
้ ้ การมอบ
อานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอานาจหรื อการมอบอานาจช่วงที่ทาให้ กรรมการหรื อผู้รับมอบ
อานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย
หรื อมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. บริ ษั ท จะก าหนดแผนงานและด าเนิ น การเพื่ อ ท าให้ มั่น ใจได้ ว่า บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม และบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้ อมูลต่างๆ ที่ต้อง
เปิ ดเผยแก่ห น่วยงานกากับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึ ง
สาธารณชน ที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้
4. ในกรณีที่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมีความจาเป็ นต้ องเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทจะต้ องติดตามให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเข้ าทารายการด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้ วยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
5. บริ ษัทจะดาเนินการที่จาเป็ นและติดตามให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมีระบบในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินธุรกิจ
11.3.2

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาระหว่ างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่ อย และบริ ษัท
ร่ วม

11.3.2.1 สัญญาระหว่ างผู้ถอื หุ้นระหว่ าง NSC กับผู้ถอื หุ้นรายอื่น
NSC เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ใน NSC โดย NSC ได้ เข้ าถือหุ้นร้ อยละ
25 ใน XPCL โดย XPCL ถื อเป็ นบริ ษัทร่ วมทางอ้ อมของบริ ษัท ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ใน สปป.ลาว เพื่อประกอบธุรกิ จ
โรงไฟฟ้ าพลัง นา้ ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่ง ปั จ จุบันอยู่ระหว่างการดาเนิน การก่ อสร้ าง และคาดว่า จะเริ่ ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2562 ทังนี
้ ้ NSC มีการเข้ าทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ XPCL โดย
มีสาระสาคัญของสัญญาในส่วนที่มีผลต่อการบริ หารงานหรื อมีอานาจควบคุมใน XPCL ตามรายละเอียดในหัวข้ อ “ส่วนที่
2.2.8 ข้ อมูลสาคัญอื่น”
11.4

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทมีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ มีการกาหนดนโยบายและ
วิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไป
ใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
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1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้ มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดย
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. กาหนดให้ ก รรมการและผู้บริ หารของบริ ษั ทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติ ภาวะจัดท าและ
เปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง และรายงานการได้ มาหรื อ
จาหน่า ยหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทต่อสานัก งาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี ้
ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
3. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น
ระดับผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไปหรื อเทียบเท่า และผู้ปฏิ บัติงานที่เกี่ ยวข้ องที่ได้ รั บทราบข้ อมูล ภายในที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทใน
ช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินหรื อเผยแพร่ เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริ ษัทจนกว่า
บริ ษัทจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนแล้ ว โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ดารง
ตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า งดการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชน
แล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น
4. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรั พย์ ของบริ ษัทที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ ล่วงรู้ มาใน
ตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่น
ซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขายซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัทไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อ
ทางอ้ อมทีอ่ าจจะเกิดความเสียหายแก่บริ ษัทไม่วา่ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าว
จะทาเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนาข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าว
โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
5. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทหรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ลาออก
แล้ ว เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน หรื อความลับของบริ ษัทตลอดจนข้ อมูลความลับของคู่ค้าของบริ ษัทที่ตนได้
รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้
เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทและคูค่ ้ าของบริ ษัท
6. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทหรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีหน้ าที่เก็บรักษา
ความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทและมีหน้ าที่ในการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทเพื่อประโยชน์
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทนาความลับ
และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ ประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทอื่นที่ตนเองเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงานและลูกจ้ าง
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7. กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์สว่ นตน โดยเริ่ มตังแต่
้ การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
้
11.5

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สาหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชี คือ บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (audit fee) เป็ นจานวนเงินรวม 1.28 ล้ านบาท
สาหรั บงวดปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบ
บัญชีคือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (audit fee) เป็ นจานวนเงินรวม 2.26
ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจานวน 1.81 ล้ านบาท และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยจานวน 0.45 ล้ าน
บาท
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