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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กร ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือ
หุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระสาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุม
สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกาหนดให้มี
การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่ง
เอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม
และออกเสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ จะให้ข้อมูลรายละเอียด
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได้
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5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือผู้อื่น มาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนได้ ทั้งนี้ การดาเนินการประชุ มจะเป็น ไปตามข้อบังคั บของบริษัทและ
ตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและ
เพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
บริษัทฯได้กาหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น
บริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ประธานเจ้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตาม
มาตรการลงโทษที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯสาหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้
ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องบริษัทฯจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัท
ฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริม
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับ
กิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ
บริษัทฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียในการ
สร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
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 ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานเป็นสาคัญ
 การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทา
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
 เอาใจใส่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และการ
ให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนด
ราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกาหนดราคาที่มี
 การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทาลายคู่แข่ง
ทางการค้า
 ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
สังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัท ให้ความสาคัญกั บการเปิด เผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแ ลให้บ ริษัท เปิดเผยข้ อมูลสาคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้ อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งข้อมูลสาคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการประชุม
และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ซึ่งสามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม
และมีหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร รวมถึงประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทฯมีคณะกรรมการจานวน 9 ท่าน
ประกอบด้ วยกรรมการที่ มาจากฝ่ ายบริหารจานวน 5 ท่า น กรรมการบริษัท ที่ไม่เ ป็นผู้ บริห ารจ านวน 4 ท่ าน โดยมี
กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุล
ของกรรมการที่เป็ นผู้บ ริหารอย่ างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ได้แ ต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กาหนดขอบเขตและอานาจในการ
ดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้
ปฏิ บั ติห น้ าที่ กั บบริ ษัท ฯ ได้ รวมทั้ ง อัต ราค่ า ตอบแทนที่ก าหนดสามารถเที ย บเคี ยงได้กั บ ค่า ตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต ระมัด ระวั งและรอบคอบ โดยค านึง ถึงประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุก คน นอกจากนี้
กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการ
เข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงิน ผลการดาเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประกอบการตัด สิ น ใจลงทุ น ผ่ า นช่ อ งทางต่า ง ๆ ทั้ง การจั ด ส่ง เอกสารทางไปรษณี ย์ สื่ อของตลาดหลั กทรั พย์ แ ละ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภายหลังจากการนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา/พิจารณา
ค่าตอบแทน (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ หัวข้อ 10 โครงสร้างการจัดการ) ทั้งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติขอบเขต
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้
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11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจาปี และ
กากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบัติหน้ าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ใน
การปฏิบัติงาน
13. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นสาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
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16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการ
บริหาร การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
19. กาหนดอานาจและระดับการอนุมัติในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
บริษัทให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็น
คู่มืออานาจดาเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่า ง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง แก้ไขระบบการควบคุ มภายในที่สาคั ญและจาเป็นเสนอคณะกรรมการบริษั ท โดยสอบทาน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4
ครั้ง
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
12. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษา
ในกรณีจาเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติ งานอื่นตามที่ค ณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้า ที่และความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ที่ ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ทาหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งนี้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ต้องมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะ
กรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อย
กึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มี
การแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทาทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขั้นตอน และวิธีการทา
ธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อ
ป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุม
ให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกาหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจาปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
7. รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและ
โปร่งใส
8. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทาที่ผิดปกติ หรือการกระทาผิด
กฎหมาย ต่ อคณะกรรมการบริ หารอย่ างทั นท่ วงที และในกรณี ที่เหตุก ารณ์ ดังกล่า วมีผลกระทบที่ มี
สาระสาคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอัน
สมควร
11. ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หรือตามที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดาเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่อ งใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งถัดไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
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ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
11.2.4 ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้อง
และเป็ น ไปตามแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะ
ควบคุมความเสี่ยง
5. มีอานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมี
หน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
7. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมี
ผลกระทบบริษัท
9. จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
11.2.5 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรูค้ วามชานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรร
หาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้
บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่
ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
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3. พิจ ารณารายชื่ อบุ ค คลที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ มาและคั ด เลือ กบุค คลที่ มี คุ ณสมบัติ สอดคล้ องกั บเกณฑ์
คุณสมบัติที่กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดย
ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
อื่นที่อยู่ ในอุต สาหกรรมเดี ยวกับบริษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้ เ หมาะสมเพื่อ ให้เกิด ผลงานตามที่
คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
2. ทบทวนรู ป แบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนทุ ก ประเภท เช่ น ค่ า ตอบแทนประจ า ค่ า ตอบแทนตามผลการ
ดาเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้อยู่ ผลประกอบการและ
ขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหาร
ระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และ
ผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บ ริหารระดับสูง ส่วนของ
กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ
พนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้
อย่างแท้จริง
11.2.6 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ
ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง
หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
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4. มีอานาจจ้ าง แต่ง ตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เ ห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ
กรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
ทั้ง นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของประธานเจ้ าหน้า ที่ บริ หารดั งกล่า วข้ างต้น นั้ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
สรุปตารางอานาจอนุมัตทิ ั่วไป
คณะกรรมการ
บริษัท
การอนุมัตเิ พิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณ
15,000,000 บาท
การลงทุนในสังหาริมทรัพย์ประจาปี
ขึ้นไป
การอนุมัติลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน 30,000,000 บาท
และอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
ขึ้นไป
การอนุมัตกิ ารขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 30,000,000 บาท
ขึ้นไป
รายการ

คณะกรรมการ
บริหาร
ไม่เกิน
15,000,000 บาท
ไม่เกิน
30,000,000 บาท
ไม่เกิน
30,000,000 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ไม่เกิน
10,000,000 บาท
ไม่เกิน
10,000,000 บาท
ไม่เกิน
20,000,000 บาท

หมายเหตุ : - การทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดาเนินการตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

11.3การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
11.3.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายกาหนด
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2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
(1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้
เลือกเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย เข้ า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการ
ในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
11.3.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
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กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของปี ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง และการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ในปี ถั ด ไป และเมื่ อ ครบวาระแล้ ว หาก
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุ มของบริษัท ทั้ งนี้ นับรวมการถื อหุ้ นของผู้ ที่เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบั ญชีของบริษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษั ทร่ว ม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน

หน้าที่ 11 - 13

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระตามทีก่ ล่าวข้างต้น และมี
คุณสมบัติเพิม่ เติม ดังนี้
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
และ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.3 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ อ งเป็ น กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระที่ดารง
ตาแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งในบริษัท ให้มี
วาระดารงตาแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
11.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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11.3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนจะต้ อ งได้ รับ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดย
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วน
ใหญ่ ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ แต่ ง ตั้ง กรรมการอิสระที่เ ป็ น สมาชิ ก ของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.3.6 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคั ดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็น
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อเข้ามาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท
โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษทั เข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน รวมถึงกาหนดกลไกการกากับ
ดูแ ลผ่ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ลรายงานทางการเงิ น รวมถึ งการท ารายการระหว่ า งกั น กั บ บริ ษั ท ย่อ ยดั ง กล่ า ว โดยใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมิ นและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม
ค) ต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลั บ และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัท และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล ภายในของ
บริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน โดยข้อกาหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ของตนเอง ตลอดจนคู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
11.6ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2554 – 2557 ให้แก่บริษัทผูส้ อบบัญชี
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ค่าสอบบัญชี
450,000
450,000
450,000
750,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
900,000
อื่นๆ
1,480,000/1
รวม
450,000
450,000
450.000
3,130,000
หมายเหตุ : - /1 เกิดจากค่าจัดทางบฉบับ Publicly Accountable Entities (PAEs) และค่าจัดเตรียมกระดาษทาการและเอกสารประกอบการนาบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11.6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี –
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