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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1. นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ซึง่ จะทำให้เกิดควำมเชื่อมันกั
่ บทุกฝำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น
ภำยใต้กำรดำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็ นไปตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อยกระดับกำรดำเนินกำรทีม่ อี ยู่แล้ว ให้มคี วำมเป็ นระบบมำตรฐำนทีช่ ดั เจน และกระจำยกำรปฏิบตั ิ
ไปสูพ่ นักงำนของบริษทั ทุกระดับชัน้ อันเป็ นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้จริง
โดยบริษทั ได้รบั เอำแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance)
ปี 2549 ตำมทีก่ ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบตั ดิ งั นี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ อำจไม่จำกัดเฉพำะสิทธิทก่ี ฎหมำยกำหนดไว้
ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และได้สง่ เสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐำนของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ กำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้ กำรมีสว่ นแบ่งกำไรของบริษทั กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลของบริษทั
อย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น กำรจัดสรรเงินปนั ผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั กำรลดทุนหรือเพิม่ ทุน และอนุมตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
นอกจำกสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น บริษทั ยังได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ใิ นเรื่องต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นกำรส่งเสริม
และอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. บริษทั จะมีกำรให้ขอ้ มูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
นอกจำกนี้ ยังมีกำรแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีใ่ ช้ในกำรประชุม และขัน้ ตอนกำรออกเสียงลงมติ
รวมถึงกำรเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ในเว็บไซต์ ของบริษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนจัดส่งเอกสำร เพื่อเปิ ดโอกำส
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสำร
จำกบริษทั
2. บริษทั จะไม่กำรกระทำใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรจำกัดโอกำสของผูถ้ อื หุน้ ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทั
3. บริษทั จะอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่
และละเว้นกำรกระทำใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรจำกัดโอกำสในกำรเข้ำประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น กำรเข้ำประชุม
เพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวธิ ที ย่ี ุ่งยำกหรือมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป
4. บริษทั จะจัดสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ คำถำม
ต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
5. บริษทั จะส่งเสริมให้กรรมกำรบริษทั ทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และตอบข้อซักถำมของผูถ้ อื หุน้
6. บริษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบกำรจัดเก็บอย่ำงดี
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ อื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบำยจัดกำรให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั กำรปฏิบตั ทิ เ่ี ท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษทั จะดำเนินกำรจัดกำรให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิม่ วำระกำรประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2. คณะกรรมกำรบริษทั จะกำหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นกำรล่วงหน้ำเพื่อพิจำรณำว่ำจะเพิม่ วำระทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
3. ประธำนทีป่ ระชุมจะไม่เพิม่ วำระกำรประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็ นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญ
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
4. บริษทั จะกำหนดวิธกี ำรให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยสำมำรถเสนอ
ชื่อผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ด้ำนคุณสมบัตแิ ละกำรให้ควำมยินยอมของผูไ้ ด้รบั กำรเสนอชื่อ
5. ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มำประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
6. บริษทั จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยคน
7. บริษทั จะใช้บตั รลงคะแนนเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระทีส่ ำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรเกีย่ วโยง กำร
ทำรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. บริษทั ได้แจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรเข้ำใจถึงภำระหน้ำทีใ่ นกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษทั ของตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ตลอดจนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันทำกำร
9. บริษทั ได้กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading)
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ทุกคนในบริษทั ยึดถือปฏิบตั โิ ดยทัวกั
่ น และห้ำมบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภำยในทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ภำยใน 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผย
งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี และเป็ นเวลำ 48 ชัวโมงภำยหลั
่
งข้อมูลสำรสนเทศสำคัญ
ถูกเปิ ดเผย
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยใน
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก เช่น ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่คำ้ คู่แข่ง ภำครัฐ
สังคม และชุมชน เป็ นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ น
ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่ำวได้รบั กำรดูแลเป็ นอย่ำงดี และจะไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิด
สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย นอกจำกนี้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ได้คำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝำ่ ย ตำมแนวทำง
ดังต่อไปนี้
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ผูถ้ อื หุน้ :

ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน รักษำผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทำกำรใดๆ อัน
เป็ นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ โดยคำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษทั อย่ำงยังยื
่ น เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ และให้
ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมันกำรด
่
ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี

พนักงำน :

ปฏิบตั กิ บั พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำร
และกำรพัฒนำศักยภำพ โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ่ำ และเป็ นปจั จัยสำคัญ
ในกำรผลักดันองค์กรให้ประสบควำมสำเร็จ ดังนัน้ บริษทั จึงมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำองค์กร
ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และบรรยำกำศกำรทำงำน ส่งเสริมกำรทำงำน
เป็ นทีม ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถของพนักงำนให้มคี วำมก้ำวหน้ำ มีควำมมันคง
่
ในอำชีพ พร้อมให้ควำมมันใจในคุ
่
ณภำพชีวติ และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รวมทัง้ รักษำ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม
และเสมอภำคกัน

ลูกค้ำ

มุ่งมันสร้
่ ำงควำมพึงพอใจ และควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
โดยลูกค้ำจะต้องได้รบั สินค้ำ/บริกำรทีด่ มี คี ุณภำพ ควำมปลอดภัย ในระดับรำคำทีเ่ หมำะสม
และเป็ นไปตำมมำตรฐำนทีไ่ ด้กำหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้อตกลงทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำง
เคร่งครัด มีกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง รักษำ
สัมพันธภำพทีด่ ี และยังยื
่ นกับลูกค้ำอย่ำงจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ำ
มำใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

:

คู่คำ้ และเจ้ำหนี้: คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็ นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจ
รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่คำ้ และเจ้ำหนี้ โดยกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และกติกำทีก่ ำหนด
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในกำรค้ำกับคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำงๆ
อย่ำงเคร่งครัด และมีกำรปฏิบตั ติ ่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็ นธรรม รวมถึงกำรชำระคืนตำมกำหนดเวลำ
กำรดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตำมข้อสัญญำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่คำ้ และเจ้ำหนี้ล่วงหน้ำ
ั
หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปญหำดั
งกล่ำว
คู่แข่ง :

ปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกีย่ วกับหลัก
ปฏิบตั กิ ำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขันทีด่ อี ย่ำงเสมอภำคกัน ไม่กดี กัน
ผูอ้ ่นื ในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงธุรกิจ ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ
ให้รำ้ ยป้ำยสี และโจมตีคแู่ ข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริง หรือมีกำรกระทำกำรใด ๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ต่อกำรแข่งขัน

ชุมชน สังคม : มีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้ำน
และสิง่ แวดล้อม ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวติ และกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคำนึงถึงกำรดำเนิน
ธุรกิจทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรตัดสินใจ กำรดำเนินกำรใด ๆ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ภำยหลังทีบ่ ริษทั เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมกำร
บริษทั จะให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส ทัง้ กำรรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษทั
ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยบริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะเผยแพร่ขอ้ มูล
สำรสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำง อำทิ ช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ จะมีกำร
ั บนั อยูเ่ สมอ และสือ่ กำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจจุ
ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์นนั ้ บริษทั ยังไม่ได้มกี ำรจัดตัง้ หน่วยงำนเฉพำะเนื่องจำกกิจกรรม
ในเรื่องดังกล่ำวยังมีไม่มำกนัก แต่ได้มอบหมำยให้นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
ทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อสือ่ สำรกับผูล้ งทุนสถำบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเครำะห์ และภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏใน
รำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบำย
บัญชีทเ่ี หมำะสมและถือปฏิบตั อิ ย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอในงบกำรเงิน ซึง่ ในกำร
นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำร
เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ หรือ
นำยเอกชัย สุขมุ วิทยำ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน ทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อสือ่ สำรกับผูล้ งทุนสถำบัน ผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ นักวิเครำะห์ และภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร รวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้ คณะกรรมกำรของบริษทั มีจำนวน 7 ท่ำน
มีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมกำรทีม่ ำจำกฝำ่ ยบริหำรจำนวน 4 ท่ำน กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร
จำนวน 3 ท่ำน โดยมีกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์กำหนด จำนวน 3 ท่ำน ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ทไ่ี ด้
กำหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
คณะกรรมกำรประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทัง้ ด้ำนธุรกิจ บัญชีและกำรเงิน ซึง่ เกีย่ วข้อง
และสนับสนุนธุรกิจบริษทั ทัง้ หมด
ตำมข้อบังคับของบริษทั กำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่ง
หนึ่งในสำมถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสำม
กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนำนทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรทีอ่ อก
ตำมวำระนัน้ อำจได้รบั เลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่กไ็ ด้
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั กับผูบ้ ริหำรระดับสูง
อย่ำงชัดเจนโดยคณะกรรมกำรทำหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำรในระดับ
นโยบำย ขณะทีผ่ บู้ ริหำรทำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนของบริษทั ในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
ประธำนกรรมกำรบริษทั มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธำนกรรมกำรบริหำร มีอำนำจหน้ำทีแ่ บ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็ น
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กำรถ่วงดุลกำรจัดกำรและไม่มผี ใู้ ดมีอำนำจเบ็ดเสร็จ ประธำนกรรมกำรบริหำรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดกำรงำน
ประจำวันของบริษทั ภำยใต้กรอบนโยบำยตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีกำรกำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน
คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรขึน้ อีก 3 คณะเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั
คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(1) คณะกรรมกำรบริหำรมีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำร
บริหำรมีหน้ำทีช่ ่วยฝำ่ ยจัดกำรในกำรปฏิบตั งิ ำนประจำวันภำยใต้กรอบนโยบำยทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่ำน ทุกท่ำนเป็ นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่
้
เฝำสังเกตประสิทธิผลของงำนตรวจสอบ กำรจัดกำรควำมเสีย่ ง กำรควบคุมทำงกำรเงินและกำรบัญชีภำยใน และกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ หน้ำทีอ่ ่นื ตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
(3) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร
ทีเ่ ป็ นกรรมกำรอิรสะ 1 ท่ำน และกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร 2 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมี
หน้ำทีพ่ จิ ำรณำนโยบำยและแนวทำงในกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้สอดคล้อง
กับผลกำรดำเนินงำนของบริษทั และบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั เพื่อให้มหี น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องทีส่ ำคัญเกีย่ วกับกำรดำเนินงำน
ของบริษทั เช่น วิสยั ทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้
ฝำ่ ยบริหำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็ นต้น
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 (เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557) ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว ทัง้ นี้
คณะกรรมกำรจะได้จดั ให้มกี ำรทบทวนนโยบำยและกำรปฎิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำบริษทั มีกำรสือ่ สำรให้
ทุกคนในองค์กรได้เข้ำใจถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี ห้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทกุ คนในองค์กรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมให้ผบู้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรม
ทีบ่ ริษทั ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยได้จดั ทำจรรยำบรรณธุรกิจเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมกรรมกำรบริษทั แล้ว ณ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 พร้อมทัง้ ประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ
และยึดถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดนโยบำยเกีย่ วกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรทีว่ ่ำ
กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่ำนัน้ และควรหลีกเลีย่ ง
กำรกระทำทีก่ ่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องทบทวนและเปิ ดเผย
รำยกำรทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันให้บริษทั ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือกำรเกีย่ วโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว
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และในกำรพิจำรณำกำรเข้ำทำธุรกรรมต่ำงๆ กำหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรำยกำรทีพ่ จิ ำรณำต้องไม่
เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มอี ำนำจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในกำรทำรำยกำรให้พจิ ำรณำถึงควำมเหมำะสม
โดยใช้รำคำและเงื่อนไขเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เกีย่ วกับรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรำยกำร
ทีม่ คี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะได้มกี ำรเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ซึง่ หมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ เมือ่ มีกำร
เปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทรำบ และรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันทีซ่ อ้ื ขำย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำร
ผูบ้ ริหำรหรือหน่วยงำนทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในเปิ ดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้ำทีเ่ กีย่ วข้อง
และซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และหลังกำรเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 48 ชัวโมง
่ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกำรป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ
 ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทัง้ ในระดับบริหำร
และระดับปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ทัง้ นี้ระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นกลไกสำคัญทีจ่ ะสร้ำงควำมมันใจต่
่ อฝำ่ ยจัดกำร
ในกำรช่วยลดควำมเสีย่ งทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร
อย่ำงเหมำะสมและบรรลุเป้ำหมำยตำมทีต่ งั ้ ไว้ ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้รวไหล
ั่
สูญหำยหรือจำกกำรทุจริต
ประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องน่ำเชือ่ ถือ ช่วยให้บุคลำกรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องและช่วยคุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ บริษทั จึงได้กำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำร
ของผูป้ ฏิบตั งิ ำนและผูบ้ ริหำรในเรื่องต่ำง ๆ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแล
กำรใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำน ผูต้ ดิ ตำมควบคุม และประเมินผลออก
จำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำน
ควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในทีฝ่ ำ่ ยบริหำรจัดให้มขี น้ึ รวมทัง้ ได้จดั ทำและทบทวน
ระบบกำรควบคุมภำยใน ทัง้ ด้ำนกำรดำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบ นโยบำย
และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำน ตลอดจนกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง และยังให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ
และรำยกำรทีผ่ ดิ ปกติ ทัง้ นี้บริษทั ได้ว่ำจ้ำง บริษทั พีแอนแอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบภำยใน
(Internal Audit) จำกภำยนอกเข้ำมำทำหน้ำทีต่ รวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั มีระบบ
กำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอเหมำะสม และเพื่อให้ผตู้ รวจสอบภำยในดังกล่ำวมีควำมเป็ นอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ ผูต้ รวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้ บริษทั
มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ควำมมันใจว่
่ ำระบบทีว่ ำงไว้สำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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การบริหารความเสียง
่
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกำหนด
นโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งในภำพรวมทัง้ องค์กร ประเมินควำมเสีย่ งและบริหำรควำมเสีย่ งขององค์กร เพื่อจัดกำร
ควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีส่ ำมำรถยอมรับได้ หำกมีควำมเสีย่ งใดทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคต่อกำรดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนทีก่ ำหนดแล้ว บริษทั จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่ งเหล่ำนี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุน้
ให้ทุกคนสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนทีต่ ระหนักถึงควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง ทำควำมเข้ำใจสำเหตุของควำมเสีย่ ง
และดำเนินกำรแก้ไข อำทิ กำรปรับปรุงขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนกำรใช้
เครื่องมือเพื่อช่วยในกำรป้องกันหรือลดควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันและลดควำม
สูญเสียทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ และในทำงกลับกัน กำรดำเนินกำรอย่ำงเป็ นระบบดังกล่ำวข้ำงต้น จะส่งผลให้บริษทั สำมำรถ
ได้รบั ประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ทีจ่ ะสร้ำงคุณค่ำเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
3) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำทุกปี ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรจะได้รบั
หนังสือเชิญประชุมพร้อมวำระกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมเี หตุจำเป็ นเร่งด่วน และมีกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง และสำมำรถตรวจสอบได้
ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำร จะร่วมกันกำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำ
เรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับ
กำรพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมได้ โดยในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษทั จะจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำเพื่อให้กรรมกำรมีเวลำทีจ่ ะศึกษำข้อมูลในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ
กำรประชุมดำเนินไปในลักษณะทีเ่ อือ้ อำนวยให้มกี ำรนำเสนอ พิจำรณำ และอภิปรำยในรูปแบบทีเ่ หมำะสม
ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษทั ซึง่ ทำหน้ำทีป่ ระธำนในทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ ในบำงวำระอำจมีผบู้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดข้อมูล
ทีเ่ ป็ นประโยชน์เพิม่ เติมในฐำนะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้ นี้ ในกำรลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ถอื มติเสียงข้ำงมำกเป็นหลัก โดยให้กรรมกำร
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด กรรมกำรทุกคน
มีสทิ ธิทจ่ี ะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรสำคัญอื่นๆ และหำกกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำร
ตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมกำรอื่นๆและฝำ่ ยบริหำรของบริษทั ต้องดำเนินกำรตอบข้อสงสัยดังกล่ำวอย่ำงรวดเร็วและ
ครบถ้วนเท่ำทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในกรณีทก่ี รรมกำรไม่เห็นด้วยกับมติทป่ี ระชุม กรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนุกำรบริษทั บันทึกข้อคัดค้ำน
ไว้ในรำยงำนกำรประชุม หรือยืน่ หนังสือแสดงกำรคัดค้ำนต่อประธำนกรรมกำรบริษทั ได้ ในกำรประชุมแต่ละครัง้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรได้เข้ำร่วมประชุมด้วย โดยเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม และจัดส่งให้ประธำนกรรมกำร
บริษทั พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ทป่ี ระชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ ถัดไป
รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสำรเกีย่ วกับกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง โดยปกติคณะกรรมกำร
บริษทั จะเข้ำร่วมกำรประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเี หตุจำเป็น ซึง่ จะแจ้งเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริษทั ถือเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรมีโอกำสทีจ่ ะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ น
เพื่ออภิปรำยปญั หำต่ำงๆ เกีย่ วกับกำรจัดกำรทีอ่ ยูใ่ นควำมสนใจ โดยไม่มฝี ำ่ ยบริหำรร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรทรำบถึงผลกำรประชุม
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะจัดขึน้ อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ และสำมำรถเรียกประชุมได้ทนั ที
กรณีมวี ำระสำคัญทีต่ อ้ งพิจำรณำ มีกำรจดบันทึกกำรประชุมไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและมีระบบกำรจัดเก็บทีส่ ำมำรถ
ตรวจสอบได้ กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดขึน้ อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ และจะมีกำรจดบันทึกกำรประชุม
ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและมีระบบกำรจัดเก็บทีส่ ำมำรถตรวจสอบได้
4) ค่าตอบแทน
บริษทั มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และ
ั บนั เพื่อจูงใจและรักษำบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพและส่งเสริม
กระบวนกำรทีช่ ดั เจน เหมำะสม โปร่งใส เป็ นไปตำมสภำวะปจจุ
ประโยชน์ต่อกำรเติบโตของบริษทั โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมตำมหน้ำที่ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ ผลประกอบกำรของ
บริษทั และธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสำหกรรม ค่ำตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของเบีย้ ประชุม เงินเดือน และโบนัส
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรจะนำเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเพื่ออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และกำหนดให้เปิ ดเผย
ค่ำตอบแทนทีจ่ ะจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรไว้ในรำยงำนประจำปี ดว้ ย
5) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้
แก่กรรมกำรผูเ้ กีย่ วข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร เป็ นต้น
เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรหรือกรรมกำรใหม่
ฝำ่ ยจัดกำรจะจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มกี ำร
แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมกำรใหม่
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 โครงสร้ำงกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้ หมด 4 ชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บริหำรจัดกำรและดำเนินกิจกำรของบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั
2. มีอำนำจแต่งตัง้ กรรมกำร และ/หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั จำนวนหนึ่งให้เป็ นฝำ่ ยบริหำรเพื่อดำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงได้เพื่อปฏิบตั งิ ำนตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรรวมทัง้ มี
อำนำจแต่งตัง้ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน ตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้ มีอำนำจแต่งตัง้ และมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใด
ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรและมี
อำนำจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงอำนำจดังกล่ำวได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
3. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝำ่ ยบริหำร หรือของบุคคลใดๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ดำเนินงำนดังกล่ำว
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรได้ให้ไว้
4. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของบริษทั ทีเ่ สนอโดยฝำ่ ยบริหำร
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5. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
6. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเข้ำร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจกำรอื่นๆ หรือลงทุนใน
บริษทั หรือกิจกำรต่ำงๆ
7. กำหนดนโยบำยทิศทำงกลยุทธ์ควบคุมดูแลบริหำรงำนของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ในเครือ
8. พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และ
กำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยมีมำตรกำรรองรับและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่ำงเหมำะสม
9. พิจำรณำและอนุมตั กิ จิ กำรอื่นๆทีส่ ำคัญอันเกีย่ วกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นสมควรจะดำเนินกำรนัน้ ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่บริษทั เว้นแต่อำนำจในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ จะกระทำได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุมตั จิ ำก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ำรดำเนินกำรเรื่องใดทีก่ รรมกำรท่ำนใด หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำก
กรรมกำร หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ฯ) มีสว่ นได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมกำรท่ำนนัน้ หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำก
กรรมกำร ไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในรำยกำรดังกล่ำว
ก) เรื่องใดๆ ทีก่ ฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข) เรื่องใดๆ ทีก่ รรมกำรมีสว่ นได้เสียและอยู่ในข่ำยทีก่ ฎหมำย หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำร
ได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี ำคัญของบริษทั ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
กรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม และจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
- กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมำเป็นของบริษทั
- กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่ วกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
- กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้
- กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษทั
กำรอื่นใดทีก่ ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ให้ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนน
เสียงดังกล่ำวข้ำงต้น
ทัง้ นี้เรื่องใดทีก่ รรมกำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำร หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมกำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำร ซึง่ มีสว่ นได้เสีย
หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
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2)

เลขานุการบริษทั
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษทั และติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสำนงำนให้มี
กำรปฏิบตั ติ ำมมติของทีป่ ระชุมดังกล่ำว
3. ดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปตำมระเบียบและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมกำร
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
- รำยงำนประจำปีของบริษทั
- รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร

3)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอกและผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำส
และประจำปี โดยพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องหลักกำรบัญชีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ำง
บัญชีกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรดำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยบัญชีทส่ี ำคัญ
รวมถึงเหตุผลของฝำ่ ยจัดกำรเกีย่ วกับกำรกำหนดนโยบำยบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
เผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
2. วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผูส้ อบ
บัญชีภำยนอกและผูต้ รวจสอบภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี (Audit Plan) ของ
ั
บริษทั และกำรประเมินผลกำรตรวจสอบร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน ถึงปญหำหรื
อ
ข้อจำกัดทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน วำงแผนกำรควบคุมกำรประมวลข้อมูลทำง
อิเล็คโทรนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ไป
ในทำงทีผ่ ดิ โดยพนักงำนบริษทั หรือบุคคลภำยนอก และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนกำรดำเนินกำรของบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ มีหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบตำมข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงำน กลต. รวมทัง้ ตลำดหลักทรัพย์ฯ
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4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบกำรณ์ของ
บุคลำกรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มฝี ำ่ ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือ กำรได้มำหรือจำหน่ำยสินทรัพย์ของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ พิจำรณำเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรเกีย่ วโยงหรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้ พิจำรณำอนุมตั ริ ำยกำร
ดังกล่ำวเพื่อนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้เพื่อให้
เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องและเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษทั ซึง่
รำยงำนดังกล่ำวจะต้องมีขอ้ มูลครบถ้วนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดและจะต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทัง้ นี้รำยงำนดังกล่ำวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นอย่ำงน้อย
- ควำมเห็นเกีย่ วกับกระบวนกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ถึง
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้
- ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั
- เหตุผลทีเ่ ชื่อว่ำผูส้ อบบัญชีของบริษทั เหมำะสมทีจ่ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง
- ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
- ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร
(Charter)
- รำยงำนอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ มีหน้ำทีใ่ นกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรือหน้ำทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ต่อคณะกรรมกำรของบริษทั
ทัง้ นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรทันทีในกรณีดงั ต่อไปนี้
- รำยกำรทีม่ หี รืออำจก่อให้มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องสำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยใน
- ข้อสงสัยว่ำอำจมีกำรฝำ่ ฝืนกฎหมำยหรือข้อกำหนดใดๆของสำนักงำน กลต. และ/หรือตลำด
หลักทรัพย์ฯ
- รำยงำนอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษทั ควรทรำบ
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนและได้มกี ำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรแล้ว
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ว่ำต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลำทีก่ ำหนดไว้ร่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใด
รำยหนึ่งอำจรำยงำนสิง่ ทีพ่ บดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีได้
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจทีจ่ ะขอควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ
จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั
9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเรียกขอข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษทั ประกอบกำรพิจำรณำ
เพิม่ เติมในเรื่องต่ำงๆ ได้
10. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย และ/หรือด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทบทวนกำรปฏิบตั ิ
ตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผูบ้ ริหำรทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหำรของบริษทั ในรำยงำนสำคัญๆ ทีต่ อ้ ง
เสนอต่อสำธำรณชนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝำ่ ยบริหำร เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจให้กรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอำนำจทีท่ ำให้
กรรมกำรตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติให้ควำมเห็นในรำยกำรทีก่ รรมกำร
ตรวจสอบท่ำนนัน้ หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้
4)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ
ตำมควำมเหมำะสม
2. พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงในกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
สำหรับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ให้สอดคล้องกับผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั และบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
3. พิจำรณำสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรบริษทั ตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำนวยกำรบริหำรขึน้ ไป รวมทัง้
กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ดังกล่ำว
4. พิจำรณำเรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรกำรปรับขึน้ เงินเดือนพนักงำน ผูบ้ ริหำร ประจำปี เงินโบนัสเงิน
รำงวัลต่ำง ๆ
5. ปฏิบตั งิ ำนอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั มอบหมำย
6. นำเสนอเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นในข้อ 1-4 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ต่อไป

ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึง
กำรมอบอำนำจทีท่ ำให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรทีก่ รรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนใดท่ำนหนึ่งหรือผูร้ บั มอบอำนำจ
จำกคณะ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต. และ/
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั และ/ หรือ
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บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำต่อไป
5)

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตำม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำยธุรกิจข้อกำหนด
ระเบียบ คำสัง่ และ มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
อนุมตั ิ
2. จัดทำและนำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ ทิศทำง เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน และกลยุทธ์กำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั กำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณประจำปีของบริษทั กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร
ลงทุน กำรขยำยงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ำรณำกำหนดต่อไป และดำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรของ
บริษทั
3. มีอำนำจอนุมตั ิ และมอบอำนำจช่วงอนุมตั กิ ำรเบิกจ่ำย เพื่อกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงซึง่ ทรัพย์สนิ บริกำร และ
กำรทำรำยกำรอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษทั ซึง่ อำนำจกำรอนุมตั ดิ งั กล่ำวจะเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรปกติ
ทัวไปทำงกำรค้
่
ำ โดยมีวงเงินในแต่ละรำยกำรไม่เกิน 150 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ ซึง่ คณะกรรมกำร
บริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจ
นัน้ ๆได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
4. มีอำนำจในกำรอนุมตั กิ ำรกูย้ มื กำรลงทุนในตรำสำรทีก่ ระทรวงกำรคลังหรือธนำคำรพำณิชย์รบั รองหรือ
ค้ำประกัน กำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน หรือกำรขอให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ในเงื่อนไขตำมปกติธุรกิจ รวมถึงเป็ นผูค้ ้ำประกัน หรือกำรชำระเงินเพื่อ
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั โดยมีวงเงินในแต่ละรำยกำรไม่เกิน 350 ล้ำนบำทหรือเทียบเท่ำ
5. รับเอำนโยบำยของกรรมกำรบริษทั มำกำหนดทิศทำง แนวทำง เพื่อกำหนดภำรกิจหลัก (Mission)
สำหรับฝำ่ ยบริหำร และฝำ่ ยจัดกำร
6. ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝำ่ ยบริหำร และฝำ่ ยจัดกำร และเสนอแนะ แนว
ทำงกำรแก้ไขปญั หำอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อให้ผบู้ ริหำร และฝำ่ ยจัดกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และ
แผนหลักทีว่ ำงไว้ และให้เป็ นไปตำมนโยบำยของกรรมกำรบริษทั
7. ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบันทึกควำมเข้ำใจสำหรับใช้ภำยในบริษทั เพื่อให้แน่ใจว่ำกำร
ดำเนินงำนของบริษทั เป็ นไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบ
วินยั ภำยในองค์กร
8. กลันกรองและเสนอ
่
งบดุล และบัญชีกำไรขำดทุน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ อนุมตั แิ ละ
นำเสนอผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ ่อไป
ั
9. จัดทำรำยงำนเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ตลอดถึงงบกำรเงิน งบกำรลงทุน และปญหำส
ำคัญ
หรือกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำรับทรำบ และ/หรืออนุมตั ิ
10. ให้ขอ้ เสนอแนะ และให้คำปรึกษำต่อคณะกรรมกำร เพื่อกำรตัดสินใจ ด้ำนธุรกิจของบริษทั
11. เป็ นผูก้ ระทำกำรแทนกรรมกำรบริษทั ตำมอำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย รวมถึงกำรจัดทำผังกำหนด
อำนำจในกำรบริหำร และกำรจัดกำร (Authorization Chart) ของผูบ้ ริหำร และฝำ่ ยจัดกำร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็ นระบบ และมีระบบตรวจสอบควบคุมทีไ่ ด้ผล
12. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
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ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจหรือกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ
หรืออนุมตั ริ ำยกำรทีท่ ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมตั ริ ำยกำร
ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดทำกับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต. และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้
พิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวภำยใต้ขอ้ บังคับหรือประกำศหรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ิ
รำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซง่ึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
6)

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1. ดูแล บริหำร ดำเนินงำน และปฏิบตั งิ ำนประจำตำมปกติธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนด
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร ภำยใต้กรอบกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และขอบเขตอำนำจซึง่ คณะกรรมกำร
กำหนด
2. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธกี ำรบริหำร โดยให้กล่ำวครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคัดเลือก กำร
ฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษทั และกำหนดอัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน
โบนัส และสวัสดิกำรต่ำง ๆ สำหรับพนักงำน
3. มีอำนำจในกำรแต่งตัง้ และถอดถอน เจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ในตำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำตำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และถอดถอนเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ทีค่ ณะกรรมกำรอนุมตั ิ
4. รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั มำกำหนดทิศทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ำหมำย เพื่อ
กำหนดภำรกิจหลัก (Mission) สำหรับฝำ่ ยบริหำร และฝำ่ ยจัดกำรนำไปดำเนินกำร
5. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนำจกำรบริหำรงำน ตลอดจนจัดทำงบประมำณทีใ่ ช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจ และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
6. มีอำนำจในกำรเสนอแนะ และกำหนดนโยบำย และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมกำร
7. ดำเนินธุรกิจตำมแผนกำรและกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำงทีไ่ ด้เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
8. พิจำรณำแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำภำยนอกสำหรับกำรดำเนินงำนของบริษทั ตำมทีเ่ ห็นสมควร
9. มีอำนำจอนุมตั ิ และมอบอำนำจช่วงอนุมตั กิ ำรเบิกจ่ำยเพื่อจัดซือ้ จัดจ้ำง ซึง่ ทรัพย์สนิ บริกำร และกำร
ทำรำยกำรอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษทั ซึง่ อำนำจกำรอนุมตั ดิ งั กล่ำวจะเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรปกติ
ทัวไปทำงกำรค้
่
ำ โดยมีวงเงินในแต่ละรำยกำรดังนี้
ซือ้ รถยนต์
วงเงินไม่เกิน
5
ล้ำนบำท
ซือ้ ทรัพย์สนิ ถำวร กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง วงเงินไม่เกิน
10
ล้ำนบำท
กำรเข้ำทำสัญญำ/นิตกิ รรมใด ๆ
วงเงินไม่เกิน
50
ล้ำนบำท
10. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
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ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเรื่องใดทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต. และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กับบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไม่มอี ำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวโดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรเพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไข
กำรค้ำปกติซง่ึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
ประเภทธุรกรรม
(หน่วย : บำท)

1 ด้านการตลาด
(1) กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย และแผนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั
(2) อนุมตั แิ ละมอบอำนำจช่วงอนุมตั กิ ำรเบิกจ่ำย
เพือ่ เสนอรำคำงำน เข้ำทำสัญญำ/นิตกิ รรมใดๆ
ทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจ
2 ด้านการลงทุน
(1) อนุมตั กิ ำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ
(2) อนุมตั กิ ำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร ได้แก่ ทีด่ นิ
อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง สิทธิกำรเช่ำ
(3) กูย้ มื ขอสินเชือ่ จำกสถำบันกำรเงิน
ขอหนังสือค้ำประกัน
(4) เป็นผูค้ ้ำประกัน หรือกำรชำระเงินเพือ่ กำรดำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษทั
3 ด้านการบริ หารงานทั ่วไป
(1) กำหนดงบประมำณประจำปี
(2) อนุมตั กิ ำรขำยทรัพย์สนิ และ write off ทรัพย์สนิ

ผูอ้ านวยการ

ประธาน
เจ้าหน้ าที่ บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ ษทั

-

-

-

-

< 50,000,000

> 50,000,000
แต่ <
100,000,0000

> 100,000,0000

-

-

< 150,000,000


> 150,000,000

-

-

< 350,000,000

> 350,000,000

-

-

< 350,000,000

> 350,000,000

< 500,000

< 1,000,000


< 15,000,000


> 15,000,000



11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
1) คณะกรรมการบริษทั
ในกำรคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษทั เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบตำมพระรำชบัญญัตมิ หำชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/
หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบกำรพิจำรณำถึงคุณสมบัตอิ ่นื ๆ เช่น ประสบกำรณ์ทำงำน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั กำหนดว่ำคณะกรรมกำรบริษทั จะต้องมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 หน้ำ 68

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตำม 1. เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็
ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็นกรรมกำร เท่ำจำนวนกรรมกำร
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีบุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมี ให้ประธำนทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
ทัง้ นี้ สำหรับกำรพ้นจำกตำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้อง
ลำออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรทีจ่ ะต้องออกในวำระนี้อำจ
เลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่กไ็ ด้ นอกจำกพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก
ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออก หรือศำลมีคำสังให้
่ ออก
นอกจำกนี้ขอ้ บังคับของบริษทั ยังมีขอ้ กำหนดต่อไปนี้
1. ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั
หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเข้ำเป็ น
กรรมกำรในบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหำชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
2. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญำทีบ่ ริษทั ทำขึน้ ไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ ถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
2) คณะกรรมการอิ สระ
ในกำรคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลทีจ่ ะเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
เป็ นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัตติ ำมพระรำชบัญญัตมิ หำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบกับกำรพิจำรณำ
ถึงคุณสมบัตอิ ่นื ๆ เช่น ประสบกำรณ์ทำงำน ควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทัง้ นี้บริษทั มีนโยบำยแต่งตัง้ คณะกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด และไม่น้อยกว่ำ 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระประกอบไปด้วย
1) ได้รบั แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2) มีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ
3) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ได้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ
หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือของ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำต
ต่อสำนักงำน ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำของส่วน
รำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูอ้ นุญำต
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5) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำรผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั หรือ บริษทั ย่อย
6) ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระ ของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูม้ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน กลต.
7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั สังกัด
อยู่เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน กลต.
8) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริหำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี กอ่ นวันทีย่ ่นื คำขออนุญำต
ต่อสำนักงำน
9) ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
10) ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรผูข้ ออนุญำตหรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
ทีป่ รึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
11) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั
12) เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
13) สำมำรถอุทศิ เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระอำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั
โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
ในกรณีทแ่ี ต่งตัง้ บุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือ
กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำทีก่ ำหนดตำมข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมกำรบริษทั อำจพิจำรณำผ่อนผันให้ได้
หำกเห็นว่ำกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละกำรให้ควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ และจัดให้มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระด้วย
(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัตไิ ม่
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรเสนอให้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
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11.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
11.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้บริษทั มีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Good Governance) คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำและ
อนุมตั กิ ำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั รำยละเอียดดังนี้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั จะต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษทั
2. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั จะต้องไม่นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษทั
ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
3. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั จะต้องไม่ทำกำรซือ้ ขำยโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั โดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในบริษทั และ/หรือเข้ำทำนิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/
หรือข้อมูลภำยในของบริษทั อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ข้อกำหนดนี้ให้รวมควำมถึง คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงของบริษทั ด้วยผูใ้ ดทีฝ่ ำ่ ฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำผิดอย่ำงร้ำยแรง
4. บริษทั ได้กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading)
โดยห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนระดับตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝำ่ ยขึน้ ไป และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ข้อมูลภำยใน ทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ภำยใน 1 เดือนก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส
และงบกำรเงินประจำปี และเป็ นเวลำ 48 ชัวโมงภำยหลั
่
งข้อมูลสำรสนเทศสำคัญถูกเปิ ดเผย
5. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนระดับตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝำ่ ยขึน้ ไป จะต้องรำยงำนรำยกำรซือ้ หรือขำย
หลักทรัพย์ของบริษทั ให้บริษทั ทรำบทุกครัง้
นโยบำยและวิธกี ำรดูแลผูบ้ ริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในบริษทั ไปใช้
บริษทั มีนโยบำยป้องกันกำรนำข้อมูลภำยในของบริษทั ไปใช้ โดยเฉพำะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงินขอ
บริษทั ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจำกัดจำนวนบุคคลทีจ่ ะทรำบข้อมูลในวงจำกัด และจัดให้มกี ำร
ให้ควำมรูแ้ ก่ผบู้ ริหำร เพื่อรับทรำบภำระหน้ำที่ ทีผ่ บู้ ริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั รวมทัง้ บทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) และบริษทั ได้กำหนดให้
ผูบ้ ริหำรรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจำกนี้ บริษทั ได้กำหนดห้ำมผูบ้ ริหำรทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในกระทำ
กำรใดๆ ซึง่ เป็ นกำรขัดต่อมำตรำ 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
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11.6 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และงวด 9 เดือน ปี 2557 บริษทั จ่ำยค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
2555
2556
210,000
225,000
ค่าตอบแทน (บาท)
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มคี ่ำบริกำรอื่นนอกเหนือ จำกค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
11.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มี
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9 เดือน ปี 2557
300,000

