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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1. นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมันกั
่ บทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้การ
ดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี เพื่อยกระดับการดาเนินการทีม่ อี ยู่แล้ว ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานทีช่ ดั เจน และกระจายการปฏิบตั ไิ ปสู่พนักงาน
ของบริษทั ทุกระดับชัน้ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รบั เอา
แนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามทีก่ าหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ อาจไม่จากัดเฉพาะสิทธิทก่ี ฎหมายกาหนดไว้ ไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนั ้ พื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกาไรของบริษัท การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่าง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นเรื่องต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริม
และอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. บริษัทจะมีการให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม และขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้าก่ อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจากบริษทั
2. บริษทั จะไม่การกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั
3. บริษทั จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ
ไม่ควรมีวธิ ที ย่ี ุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
4. บริษทั จะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถอื หุน้ ได้มโี อกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ คาถาม
ต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. บริษทั จะส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ทุกท่านเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
6. บริษัทจะจัดทารายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดี
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ อื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายจัดการให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการจัดการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2. คณะกรรมการบริษัท จะก าหนดหลัก เกณฑ์ท่ีช ัด เจนเป็ น การล่ ว งหน้ า เพื่อ พิจ ารณาว่ า จะเพิ่ม วาระที่
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
3. ประธานทีป่ ระชุมจะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญ
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. บริษทั จะกาหนดวิธกี ารให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ โดยสามารถเสนอ
ชื่อ ผ่ า นคณะกรรมการสรรหาล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา
ด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้
คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
6. บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
7. บริษัท จะใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง
การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. บริษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู่ สมรส บุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะ ตลอดจนการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ
9. บริษัทได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในบริษทั ยึดถือปฏิบตั โิ ดยทัวกั
่ น และห้ามบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และเป็ นเวลา 84 ชัวโมงภายหลั
่
งข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ
สังคม และชุมชน เป็ นต้น โดยบริษัท ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดัง นัน้ บริษัท จะปฏิบตั ิต ามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี และจะไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิ
ของผู้มสี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
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ผูถ้ อื หุน้ :

พนักงาน :

ลูกค้า :

ปฏิบตั ิต่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่า เทีย มกัน รักษาผลประโยชน์ ข องผู้ถือหุ้น และไม่ก ระท าการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ผู้ถือ หุ้น โดยค านึ ง ถึ ง การเจริญ เติบ โตของบริษัท อย่ า งยัง่ ยืน เพื่อ สร้า งมู ล ค่ า เพิ่ม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่ อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมันการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการกากับ ดูแล
กิจการทีด่ ี
ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
การพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่า และเป็ นปจั จัยสาคัญในการ
ผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนัน้ บริษัทจึงมีความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
ส่งเสริมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความมันคงในอาชี
่
พ
พร้ อ มให้ ค วามมั น่ ใจในคุ ณ ภาพชี วิ ต และความปลอดภั ย ในกา รท างาน รวมทั ง้ รั ก ษา
สภาพแวดล้อมการทางาน รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาคกัน
มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจ และความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รบั สินค้า/บริการทีด่ มี คี ุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม และเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อตกลงทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และ
ยังยื
่ นกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของ
บริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

คู่คา้ และเจ้าหนี้ : คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ
รักษาผลประโยชน์ ร่ว มกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ิต ามกฎหมาย และกติกาที่ก าหนด
ร่ ว มกัน อย่ า งเคร่ ง ครัด และมีจ รรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ไม่ เ รี ย ก ไม่ ร ับ หรือ จ่ า ย
ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่ างๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา การดูแล
หลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้ า หากไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว
คู่แข่ง :

ปฏิ บ ัติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า สอดคล้ อ งกับ หลัก สากลภายใต้ ก รอบแห่ ง กฎหมายเกี่ย วกับ
หลัก ปฏิบ ัติก ารแข่ ง ขัน ทางการค้า และยึด ถือ กติก าของการแข่ ง ขัน ที่ดีอ ย่ า งเสมอภาคกัน
ไม่กดี กันผู้อ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาให้ร้า ยป้ายสี และโจมตีคู่แ ข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือ มีการกระทาการใด ๆ
ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน

ชุมชน สังคม : มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้าน
และสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจ
ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ภายหลังทีบ่ ริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษทั จะให้
ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ การรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อ มู ลทัว่ ไป ตามหลัก เกณฑ์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มผี ลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่ อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท โดยบริษัท มีนโยบายที่จะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง อาทิ ช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็ นปจั จุบนั อยู่เสมอ และสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นนั ้ บริษทั ยังไม่ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง
ดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้นายเอกชัย สุขมุ วิทยา ผูอ้ านวยการสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ทาหน้าที่
ติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ คณะกรรมการของบริษทั มีจานวน 8 ท่าน มีวาระดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมการทีม่ าจากฝา่ ยบริหารจานวน 4 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน
โดยมีกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด จานวน 4 ท่าน ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ทไ่ี ด้กาหนดให้บริษทั จด
ทะเบียนต้องมีจานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุ นธุรกิจ
บริษทั ทัง้ หมด
ตามข้อบังคับของบริษทั กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง
หนึ่งในสามถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อก
ตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารระดับสูง
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับ
นโยบาย ขณะทีผ่ บู้ ริหารทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ประธานกรรมการ
บริษทั มิได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอานาจหน้าทีแ่ บ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็ นการถ่วงดุลการจัดการ
และไม่มผี ู้ใดมีอานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดการงานประจาวันของบริษัท
ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
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คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ อีก 3 คณะ เพื่อช่วยกากับดูแลกิจการของบริษทั คือ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการบริหารมีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 4 ท่าน โดยคณะกรรมการ
บริหารมีหน้าทีช่ ่วยฝา่ ยจัดการในการปฏิบตั งิ านประจาวันภายใต้กรอบนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสีย่ ง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการ
รายงานทางการเงิน รวมทัง้ หน้าทีอ่ ่นื ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการทีเ่ ป็ น
กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่
พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้สอดคล้องกับผล
การดาเนินงานของบริษทั และบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกีย่ วกับการดาเนินงานของ
บริษทั เช่น วิสยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ และกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นต้น
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 (เมื่อ วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557) ได้ใ ห้ค วามเห็น ชอบนโยบายดัง กล่ า ว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฎิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา บริษทั มีการสือ่ สาร
ให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิ
ตามนโยบายทีก่ าหนด
 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่
บริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยได้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
กรรมการบริษัทแล้ว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมทัง้ ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือ
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ และควรหลีกเลีย่ ง
การกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผย
รายการทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว และใน
การพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องไม่เข้าร่วม
การพิจารณา และไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการทารายการให้พจิ ารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา
และเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
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คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
และรายการที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ป ฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ จะได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ ห้า มมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือหน่ วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้อง และซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลัง
การเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 48 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ


ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญทีจ่ ะสร้างความมันใจต่
่ อฝ่ายจัดการใน
การช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามทีต่ งั ้ ไว้ ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้รวไหล
ั่
สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริษัท จึงได้กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของ
ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุ มดูแลการใช้สนิ ทรัพย์ของ
บริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยบริหารจัดให้มขี น้ึ รวมทัง้ ได้จดั ทาและทบทวนระบบการควบคุม
ภายใน ทัง้ ด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการความเสีย่ ง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการทีผ่ ดิ ปกติ
ทัง้ นี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนแอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จาก
ภายนอกเข้ามาทาหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้
อย่างเต็มที่ ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ บริษทั มีการติดตามประเมินผล
อย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความมันใจว่
่ า
ระบบทีว่ างไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารความเสียง
่
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสาคัญ ในด้า นการบริห ารความเสี่ย ง และเป็ น ผู้ร ับ ผิดชอบกาหนด
นโยบายบริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งขององค์กร เพื่อจัดการความ
เสีย่ งให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ หากมีความเสีย่ งใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจไม่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสีย่ งเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคน
สร้างวัฒนธรรมการทางานทีต่ ระหนักถึงความสาคัญของความเสีย่ ง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสีย่ ง และดาเนินการ
แก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อ
ช่วยในการป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ และในทางกลับกัน การดาเนินการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษทั สามารถได้รบั ประโยชน์จาก
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
3) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีก ารกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ าทุกปี ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้ร ับ
หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึก
รายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการ
ประชุม ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่ างๆ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
การประชุมดาเนินไปในลักษณะทีเ่ อือ้ อานวยให้มกี ารนาเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูล
ทีเ่ ป็ นประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติเสียงข้างมากเป็ นหลัก โดยให้กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด กรรมการทุกคนมีสทิ ธิท่จี ะ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อ
สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝา่ ยบริหารของบริษทั ต้องดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่
จะเป็ นไปได้
ในกรณีทก่ี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติทป่ี ระชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บันทึกข้อคัดค้าน
ไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัท ได้ ในการประชุมแต่ละครัง้
เลขานุ การคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
บริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป
รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการ
บริษทั จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเี หตุจาเป็ น ซึง่ จะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นนโยบายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุม
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การประชุ ม คณะกรรมการบริห ารจะจัด ขึ้น อย่า งน้ อ ยปี ละ 4 ครัง้ และสามารถเรีย กประชุม ได้ท ัน ที
กรณีมวี าระสาคัญทีต่ ้องพิจารณา มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถ
ตรวจสอบได้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึน้ อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บทีส่ ามารถตรวจสอบได้
4) ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
กระบวนการทีช่ ดั เจน เหมาะสม โปร่งใส เป็ นไปตามสภาวะปจั จุบนั เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพและส่งเสริม
ประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษทั โดยคานึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของ
บริษทั และธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม ค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของเบีย้ ประชุม เงินเดือน และโบนัส
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะนาเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุ มตั ิต่อ ที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้น และกาหนดให้เปิ ดเผย
ค่าตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจาปี ดว้ ย
5) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีน โยบายส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้มีก ารฝึ ก อบรมและการให้ค วามรู้
แก่กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่าย
จัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 4 ชุด ดังนี้
1)

คณะกรรมการบริษทั
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. บริหารจัดการและดาเนินกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. มีอานาจแต่งตัง้ กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั จานวนหนึ่งให้เป็ นฝ่ายบริหารเพื่อดาเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้
มีอานาจแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทัง้ มีอานาจแต่งตัง้ และมอบอานาจให้บุคคลอื่นใด
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
และมีอานาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงอานาจดังกล่าวได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
3. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแล
การบริหารและการจัดการของฝา่ ยบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดาเนินงานดังกล่าว
ให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการได้ให้ไว้
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4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ทีเ่ สนอโดยฝา่ ยบริหาร
5. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาอนุ มตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุน
ในบริษทั หรือกิจการต่างๆ
7. กาหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์ควบคุมดูแลบริหารงานของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ในเครือ
8. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
และกากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและ
วิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
9. พิจารณาและอนุ มตั กิ จิ การอื่นๆทีส่ าคัญอันเกีย่ วกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นสมควรจะดาเนินการนัน้ ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่บริษทั เว้นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารดาเนินการเรื่องใดทีก่ รรมการท่านใด หรือผูร้ บั มอบอานาจจาก
กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการท่านนัน้ หรือผู้รบั มอบอานาจจาก
กรรมการ ไม่มอี านาจในการอนุมตั กิ ารดาเนินการในรายการดังกล่าว
ก) เรื่องใดๆ ทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข) เรื่องใดๆ ทีก่ รรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระบุ ใ ห้ต้อ งได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เช่ น การดาเนิ น การเกี่ย วกับ รายการที่เ กี่ย วโยงกัน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม และจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
- การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้
- การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั
การอื่นใดทีก่ าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนน
เสียงดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้เรื่องใดทีก่ รรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการ ซึง่ มีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
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2)

เลขานุการบริษทั
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุ การบริษัท ดังนี้ ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผู้บริหาร
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั และติดตามดูแลให้มี
การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มี
การปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
- รายงานประจาปี ของบริษทั
- รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร

3)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. สอบทานให้ บ ริษั ท มีก ารรายงานทางการเงิน อย่ า งถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผยอย่ า งเพีย งพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส
และประจาปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลักการบัญชีวธิ ปี ฏิบตั ิทาง
บัญชีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีทส่ี าคัญ
รวมถึงเหตุ ผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัท มีร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบ
บัญ ชีภ ายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan)
ของบริษทั และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน ถึงปญั หาหรือ
ข้อ จ ากัด ที่ เ กิ ด ขึ้น จากการตรวจสอบงบการเงิ น วางแผนการควบคุ ม การประมวลข้ อ มู ล ทาง
อิเล็คโทรนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไป
ในทางที่ผิด โดยพนั กงานบริษัท หรือ บุ คคลภายนอก และพิจ ารณาความเป็ น อิสระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานการดาเนินการของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ มีหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิ สระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพ ยากร และปริม าณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญ ชีนัน้ รวมถึง ประสบการณ์ ข อง
บุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั ง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจาหน่ ายสินทรัพย์ของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ พิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกีย่ วโยงหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้ พิจารณาอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้เพื่อให้
เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัด ท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ของบริษัท
ซึ่งรายงานดัง กล่ าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ก ฎหมายก าหนดและจะต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
- เหตุผลทีเ่ ชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
- รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั ว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ มีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหน้าทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการของบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดงั ต่อไปนี้
- รายการทีม่ หี รืออาจก่อให้มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน
- ข้อ สงสัย ว่ า อาจมี ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมายหรือ ข้อ ก าหนดใดๆของส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
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หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและได้มกี ารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารแล้ว
ว่าต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกาหนดเวลาทีก่ าหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบ
พบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานสิง่ ทีพ่ บดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณีได้
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจทีจ่ ะขอความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ของบริษทั ประกอบการพิจารณา
เพิม่ เติมในเรื่องต่างๆ ได้
10. ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหารทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัทในรายงานสาคัญๆ ที่ต้อง
เสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ ฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร เป็ นต้น
ทัง้ นี้ การมอบอานาจให้กรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอานาจทีท่ าให้
กรรมการตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการทีก่ รรมการ
ตรวจสอบท่า นนัน้ หรือ ผู้ร ับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้
4)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม
2. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
สาหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ให้สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษทั และบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ และ/
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
3. พิจารณาสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการบริหารขึน้ ไป รวมทัง้
กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ดังกล่าว
4. พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการการปรับขึน้ เงินเดือนพนักงาน ผูบ้ ริหาร ประจาปี เงินโบนัสเงิน
รางวัลต่าง ๆ
5. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
6. นาเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นในข้อ 1-4 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
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ทัง้ นี้ การมอบอานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
การมอบอานาจทีท่ าให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน สามารถอนุมตั ริ ายการทีก่ รรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดท่านหนึ่งหรือผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ) มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และ/ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องนาเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป
5)

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายธุรกิจข้อกาหนด
ระเบีย บ ค าสัง่ และมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ มติ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษทั อนุมตั ิ
2. จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน และกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท กาหนดแผนการเงิน งบประมาณประจาปี ของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล
การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดต่อไป และดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
3. มีอานาจอนุ มตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุ มตั กิ ารเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สนิ บริการ และ
การทารายการอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษทั ซึง่ อานาจการอนุ มตั ดิ งั กล่าวจะเป็ น การอนุ มตั ริ ายการปกติ
ทัวไปทางการค้
่
า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจ
นัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
4. มีอานาจในการอนุ มตั ิการกู้ยมื การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รบั รอง
หรือค้าประกัน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันเพื่อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ รวมถึงเป็ นผูค้ ้าประกัน หรือการชาระ
เงิน เพื่อ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ตามปกติข องบริษัท โดยมีว งเงิน ในแต่ ล ะรายการไม่ เ กิน 350 ล้า นบาท
หรือเทียบเท่า
5. รับเอานโยบายของกรรมการบริษัทมากาหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกาหนดภารกิจหลัก (Mission)
สาหรับฝา่ ยบริหาร และฝา่ ยจัดการ
6. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปญั หาอุ ป สรรคต่ าง ๆ เพื่อ ให้ผู้บ ริหาร และฝ่ายจัด การด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ และ
แผนหลักทีว่ างไว้ และให้เป็ นไปตามนโยบายของกรรมการบริษทั
7. ออกค าสัง่ ระเบี ย บ ประกาศ และบัน ทึก ความเข้า ใจส าหรับ ใช้ ภ ายในบริ ษั ท เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบ
วินยั ภายในองค์กร
8. กลัน่ กรองและเสนอ งบดุ ล และบัญ ชีก าไรขาดทุ น เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษัท พิจ ารณา อนุ ม ัติ
และนาเสนอผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ ่อไป
ส่วนที่ 2 หน้า 79

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

9. จัดทารายงานเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน และปญั หาสาคัญ
หรือการบริหารความเสีย่ ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมตั ิ
10. ให้ขอ้ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาต่อคณะกรรมการ เพื่อการตัดสินใจ ด้านธุรกิจของบริษทั
11. เป็ นผูก้ ระทาการแทนกรรมการบริษทั ตามอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย รวมถึงการจัดทาผังกาหนด
อานาจในการบริหาร และการจัดการ (Authorization Chart) ของผูบ้ ริหาร และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างเป็ นระบบ และมีระบบตรวจสอบควบคุมทีไ่ ด้ผล
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ การมอบอานาจหรือการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรืออนุมตั ริ ายการทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการ
ที่ตนหรือบุค คลที่อ าจมีค วามขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อ่นื ใดทากับบริษัทหรือ
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการ
บริหารจะต้องนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่ อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุ มตั ิ
รายการดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับหรือประกาศหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจ
ปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ริ ายการตามวงเงินทีไ่ ด้รบั ข้างต้นจะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารประกาศใช้อยู่ในขณะทีม่ กี ารพิจารณาหรือ
อนุมตั ริ ายการทุกครัง้
6)

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดังนี้
1. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนด
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และขอบเขตอานาจซึง่ คณะกรรมการ
กาหนด
2. กาหนดโครงสร้า งองค์ก ร วิธีก ารบริห าร โดยให้ก ล่ า วครอบคลุม ถึง รายละเอีย ดในการคัด เลือ ก
การฝึ ก อบรม การว่ า จ้า ง และเลิก จ้า งพนั ก งานของบริษัท และก าหนดอัต ราค่ า จ้า ง เงิน เดือ น
ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
3. มีอานาจในการแต่ งตัง้ และถอดถอน เจ้าหน้ าที่ของบริษัทในตาแหน่ งที่ต่ ากว่าตาแหน่ งประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และถอดถอนเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ิ
4. รับ เอานโยบายของคณะกรรมการบริษัท มาก าหนดทิศ ทาง แนวทาง กลยุ ท ธ์ และเป้ าหมาย
เพื่อกาหนดภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝา่ ยบริหาร และฝา่ ยจัดการนาไปดาเนินการ
5. จัดทาแผนธุรกิจ และกาหนดอานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทางบประมาณทีใ่ ช้ในการประกอบ
ธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
6. มีอานาจในการเสนอแนะ และกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
7. ดาเนินธุรกิจตามแผนการและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่ได้เสนอต่อ
คณะกรรมการ
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8. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาภายนอกสาหรับการดาเนินงานของบริษทั ตามทีเ่ ห็นสมควร
9. มีอ านาจอนุ ม ัติ และมอบอ านาจช่ ว งอนุ ม ัติก ารเบิก จ่ า ยเพื่อ จัด ซื้อ จัด จ้า ง ซึ่ง ทรัพ ย์สิน บริก าร
และการทารายการอื่น เพื่อประโยชน์ ข องบริษัท ซึ่ง อานาจการอนุ ม ัติด ังกล่า วจะเป็ นการอนุ ม ัติ
รายการปกติทวไปทางการค้
ั่
า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการ ดังนี้
ซือ้ รถยนต์
วงเงินไม่เกิน
5
ล้านบาท
ซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวร การจัดซือ้ จัดจ้าง วงเงินไม่เกิน
10
ล้านบาท
การเข้าทาสัญญา/นิตกิ รรมใด ๆ
วงเงินไม่เกิน
50
ล้านบาท
10. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเรื่องใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ) มีส่วนได้ส่วนเสีย
ห รื อ มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ บ ริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท ย่ อ ย แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห ารไม่มีอ านาจอนุ มตั ิการดาเนิน การในเรื่องดังกล่ าวโดยเรื่อ งดังกล่ าวจะต้องเสนอต่ อ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ ในการพิจ ารณาอนุ มตั ิรายการตามวงเงินที่ได้รบั ข้างต้นจะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องที่มกี ารประกาศใช้อยู่ในขณะที่มกี ารพิจารณาหรืออนุ มตั ิ
รายการทุกครัง้
7) อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
ประเภทธุรกรรม
(หน่วย : บาท)

1 ด้านการตลาด
(1) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และแผนการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั
(2) อนุมตั แิ ละมอบอานาจช่วงอนุมตั กิ ารเบิกจ่าย
เพือ่ เสนอราคางาน เข้าทาสัญญา/นิตกิ รรมใดๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจ
2 ด้านการลงทุน
(1) อนุมตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ
(2) อนุมตั กิ ารลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ทีด่ นิ
อาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้าง สิทธิการเช่า
(3) กูย้ มื ขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน
ขอหนังสือค้าประกัน
(4) เป็นผูค้ ้าประกัน หรือการชาระเงินเพือ่ การดาเนิน
ธุรกิจปกติของบริษทั
3 ด้านการบริ หารงานทั ่วไป
(1) กาหนดงบประมาณประจาปี
(2) อนุมตั กิ ารขายทรัพย์สนิ และ write off ทรัพย์สนิ

ผูอ้ านวยการ

ประธาน
เจ้าหน้ าที่ บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หาร

-

-

-

-

< 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
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11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
1) คณะกรรมการบริษทั
ในการคัด เลือ กบุ ค คลที่จ ะมาด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทนจะร่ ว มกัน ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการพิ จ ารณาสรรหากรรมการ บริษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น ทัง้ นี้บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบตามพระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือ กฎระเบีย บอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งประกอบการพิจ ารณาถึง คุ ณ สมบัติอ่ืน ๆ เช่ น ประสบการณ์ ท างาน ความรู้
ความสามารถ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั กาหนดว่าคณะกรรมการบริษทั จะต้องมีจานวนอย่างน้อย 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้
กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีบุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี้ สาหรับการพ้นจากตาแหน่ งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้อง
ลาออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ ง และกรรมการทีจ่ ะต้องออกในวาระนี้อาจ
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้ นอกจากพ้นตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่ งเมื่อตาย ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออก หรือศาลมีคาสังให้
่ ออก
นอกจากนี้ขอ้ บังคับของบริษทั ยังมีขอ้ กาหนดต่อไปนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือ เข้า เป็ นหุ้น ส่ว นในห้า งหุ้น ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่ว นไม่ จากัดความรับ ผิด ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ เข้า เป็ น
กรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัททาขึน้ ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ ถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
2) คณะกรรมการอิ สระ
ในการคัด เลือ กบุ ค คลที่จ ะมาด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการอิส ระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลทีจ่ ะเข้ามาดารงตาแหน่ ง
เป็ น กรรมการอิสระ โดยพิจ ารณาจากคุ ณสมบัติต ามพระราชบัญ ญัติม หาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่ า ด้ว ย
หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบกับการพิจารณา
ถึงคุณสมบัติอ่นื ๆ เช่น ประสบการณ์ทางาน ความรู้ความสามารถ ทัง้ นี้ บริษัท มีนโยบายแต่งตัง้ คณะกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระประกอบไปด้วย
1) ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2) มีคุ ณ สมบัติต ามที่ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ได้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของ
ผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุ ญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูอ้ นุญาต
5) ไม่เ ป็ นบุ ค คลที่มีค วามสัมพัน ธ์ท างสายโลหิต โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เ ป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหารผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
6) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน
ก.ล.ต.
8) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริหารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีม่ นี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ ได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
9) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
10) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการผูข้ ออนุญาตหรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
11) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
12) เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
13) สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการอิส ระอาจได้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัด สิน ใจในการด าเนิ น กิจ การของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
ในกรณีทแ่ี ต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก
เห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
11.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
11.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้บริษทั มีระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาและอนุมตั ิ
การกาหนดนโยบายการกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั จะต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่ทาการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึง คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษทั ด้วยผูใ้ ดทีฝ่ า่ ฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษทั ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตัง้ แต่ผู้อานวยการฝ่ายขึน้ ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายใน ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี และเป็ นเวลา 48 ชัวโมงภายหลั
่
งข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตัง้ แต่ผู้อานวยการฝ่ายขึน้ ไป จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ให้บริษทั ทราบทุกครัง้
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นโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในบริษทั ไปใช้
บริษทั มีนโยบายป้องกันการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับฐานะทางการเงิน
ของบริษทั ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจากัดจานวนบุคคลทีจ่ ะทราบข้อมูลในวงจากัด และจัดให้มี
การให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั รวมทัง้ บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) และบริษทั ได้กาหนดให้
ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายใน
กระทาการใดๆ ซึง่ เป็ นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
11.6 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชี 2555 - 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
2555

2556

210,000
225,000
ค่าตอบแทน (บาท)
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มคี ่าบริการอื่นนอกเหนือ จากค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
11.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มี
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2557
600,000

งวด 6 เดือน
ปี 2558
240,000

