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11 การกํากับดูแลกิจการ
11.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) รวมทั้งไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และกอใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
กับบริษัท ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือการรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางความ
มั่นใจวาผูถือหุนจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทุกทานทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานของกิจการอยางสม่ําเสมอ โดยการ
แจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ
2. การจัดประชุมผูถือหุน บริษัทจะเลือกใชสถานที่ที่สามารถเดินทางไปไดสะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที่
เหมาะสม
3. บริษั ทจะจัด สง หนัง สือ เชิญ ประชุม ผูถื อหุน พร อมทั้ งข อมูล ประกอบการประชุมตามวาระต างๆ อยา ง
เพียงพอสําหรับการพิจารณา ใหลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท และ/หรือตามที่กฎหมายกําหนด และกําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการ
พิจารณาลงมติของผูถือหุนในทุกวาระ รวมถึงกําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ในวาระสําคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกําหนด
4. กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทไดถือปฏิบัติใหมีการแถลงแกผูถือหุนใหทราบถึงสิทธิตามขอบังคับของ
บริษัท การดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้ง
คําถามใดๆ ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่
ดํารงตําแหนงเฉพาะเรื่องตางๆ ไดเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและตอบขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือ
หุนไดมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่
5. หลังเสร็จสิ้นการประชุมผูถือหุน บริษัทจะแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีกอนตลาด
หลักทรัพยฯ เปดทําการซื้อขายหลักทรัพยรอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกตอง ครบถวน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เขารวมประชุม การแจงคะแนนนับ
ทุกๆ วาระ และขอซักถามหรือขอคิดเห็นที่สําคัญ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดยแจงรายงานการ
ประชุมไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผูถือหุน
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ อผูถอื หุน อยางเทาเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทจะจัดสงหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ใหผูถือหุนไดพิจารณา
คัดเลือกเปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุนและลงมติในวาระตางๆ แทน ในกรณีที่ผูถือหุนไม
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2.

3.

4.
5.

สามารถเขารวมประชุมผูถือหุนดวยตนเองได เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงมติใน
แตละวาระไดเอง
กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทเพื่อขอเสนอใหเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว
และมีความเห็นวาวาระดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัท และผูถือหุน ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอํานวย
ความสะดวกในการนําเสนอวาระดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุน โดยจะดําเนินการแจงเพิ่มวาระการประชุม
ใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยฯ
กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท โดยไดแจงความประสงคผานมายังบริษัท พรอมจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ
และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาอยางครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3
เดื อ นก อ นวั น ประชุ ม ผู ถื อ หุ น สามั ญ บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะเสนอบุ ค คลดั ง กล า วที่ ผ า นการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในแตละป
เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลงมติตอไป
บริษัทมีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดในคูมือการปฏิบัติงานของ
พนักงานในหัวขอจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร ใชประโยชนจากขอมูลสําคัญอันมีผลตอการ
ลงทุน โดยบริษัทจะแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีกอนตลาด
หลักทรัพยฯ เปดทําการซื้อขายหลักทรัพยรอบถัดไป โดยกรรมการและผูบริหารบริษัทจะตองรายงานการ
ถือครองหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการตอสํานักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสีย และไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน ผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา กิจการคู
คา ตลอดจนสังคมจะไดรับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังไดเสริมสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ เพื่อให
สามารถดําเนินกิจการตอไป มีความมั่นคง และตอบแทนผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย เพื่อสรางความสําเร็จในระยะ
ยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังนี้
1. ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตอคูคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
3. เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาในการใหบริการ
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงกับเจาหนี้ที่ใหการสนับสนุนเงินกูแกบริษัท
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
6. มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม รวมทัง้ ใหการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อ
เกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทมีชองทางติดตอเพื่อเผยแพรขอมูลและขาวสารผานเว็บไซตของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให
ความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลาและเทาเทียมกันแกนักลงทุน และผูที่เกี่ยวของทราบ
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ทั้งในสวนของขาวสาร ขอมูลบริษัท รายงานทางการเงิน ขอมูลที่นําเสนอแกนักวิเคราะหและนักลงทุน และขอมูลสําคัญอื่น
ที่มีผลกระทบตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัท โดยภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุญาตใหนําหุนสามัญเขาเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะมีชองทางในการติดตอกับนักลงทุนและชองทางในการเปดเผยขอมูลผาน
ชองทางตางๆ ดังนี้
1. ขอมูลเผยแพรและขาวสารผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท
2. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (Annual Report)
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษั ทมีส วนรวมในการกํา หนดนโยบาย เปา หมาย แผนธุร กิจ และงบประมาณของบริษั ท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน กรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหาร 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระและไมเปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการจึงทําใหเกิดการถวงดุลอํานาจในการของกรรมการที่เปนผูบริหาร
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ านาจหน าที่ ข องคณะกรรมการแต ล ะคณะไว อ ย า งชั ด เจน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ สงผลใหคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และ
มีการถวงดุลในมติที่สําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) รวมทั้ง
กรรมการบริษัทจะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของตนเองมีสวนได
เสียในการทํารายการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยปจจุบันบริษัทไดแตงตั้ง บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเปนผูประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงทําหนาที่ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน
และติ ด ตามผลของระบบควบคุ ม ภายใน ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และต อ งรายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย า งน อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง และจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายเสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําป
2) การประชุมคณะกรรมการ
บริษั ทจะจั ดใหมีก ารประชุ มคณะกรรมการและดํา เนิ นการประชุม ให เปน ไปตามข อบัง คับ ของบริษั ท
กฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเปน โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลา
ใหอยางเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางครบถวนโดยทั่ว
กัน โดยบริษัทจะนําสงหนังสือนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม พรอมทั้งกําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เวนแต
กรณีที่มีเหตุจําเปน นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได
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3) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของ
บริษัท และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทําและดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4) การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง
บริษัทจะสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ
อยูเสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเขารวมสัมมนาอยางนอยจะเปนหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ซึ่งไดแก หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้
เพื่อนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชในการพัฒนาบริษัทตอไป
5) ความสัมพันธกับนักลงทุน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอผูถือหุน นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
โดยขอมูลที่เปดเผยจะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยจะเผยแพรขอมูลและขาวสารตางๆ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน โดยผ านชองทางต างๆ ทั้งจากการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย สื่อการเผยแพรขอ มูลของตลาดหลักทรัพยและ
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของบริษัท
ในสวนของงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเฉพาะ แตได
มอบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป ผูชวยผูจัดการฝายการเงินและควบคุม เปนผูดูแลการติดตอสื่อสารกับนักลงทุน ผูถือหุน
นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 038-468-788 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงานที่จะจัดตั้ง
หนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธขึ้นมาเปนหนวยงานเฉพาะดานเพื่อดูแล รับผิดชอบสวนงานนักลงทุนสัมพันธในอนาคต
11.2

คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) และคณะผูบริหาร (Management Team) ซึ่งไดระบุไวในโครงสรางองคกร หัวขอที่ 10 เรื่องโครงสรางการ
จัดการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ
คือ 1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 3.คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) 4.คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และ 5.คณะผูบริหาร
(Management Team) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายนามคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
2.
นายวิวัฒน
กรมดิษฐ
รองประธานกรรมการ
3.
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
4.
นายปยะ
เตชากูล
กรรมการ
5.
นางสุวรรณี คํามั่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6.
นายกําชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7.
ดร.สุพจน
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : บุคคลลําดับที่ 5 ถึงลําดับที่ 7 ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2556 และไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2557

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวัฒน กรมดิษฐ และนายปยะ เตชากูล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัท และใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของผูถือหุน
(2) มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหาร
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกผูถือหุน และการเติบโตอยางยั่งยืน
(3) รับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุนมีการเปดเผยขอมูลที่เปน
สาระสําคัญตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวนมีมาตรฐานและโปรงใส
(4) คณะกรรมการบริษัทตองมีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ และ
มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเปนกรรมการอยางแทจริง
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
(6) รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารโดยใหมีความตั้งใจและระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน
(7) กํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด
เปาหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเปนไปได สมเหตุสมผล
(8) กํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
(9) กํากับดูแลใหฝายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(10) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญเชนนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญอํานาจการบริหาร
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
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(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทให
คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสมและใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยจัดทําเปนคูมืออํานาจ
ดําเนินการ และใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จัดใหมีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือไดรวมทั้งดูแลจัดใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ใหความเห็นชอบในการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาสอบบัญชีประจําป เพื่อนําเสนอตอผูถือหุน
ในการพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของ
ผู ส อบบั ญ ชี ไ ว ใ นรายงานประจํ า ป แ ละครอบคลุ ม ในเรื่ อ งสํ า คั ญ ๆ ตามนโยบายข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหเปนไปตามกฎบัตรที่กําหนดไว
คณะกรรมการตองประเมินผลการปฏิบัติดวยตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กําหนดใหกรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแยงในสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุนทั้งนี้ ใหกระทําตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลาย ๆ คน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวย
คะแนนเสียงที่มีตามขอ 1 ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได ดังนั้น ผูถือหุนไม
สามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแหง
พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เทานั้น)
(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
(4) ใหคณะกรรมการบริษัทมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้ จะเลือกตั้ง
ใหเขารับตําแหนงอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
(ง) ที่ประชุมมีมติใหออก
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออก
(5) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกของตนใหที่นายทะเบียนทราบดวยก็ได
(6) กรรมการของบริษัทที่จะไปดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอื่น ตองรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท

หนาที่ 11 - 6

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นางสุวรรณี คํามั่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายกําชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ
3.
ดร.สุพจน
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : - บริษัทแตงตั้ง บุคคลทั้งสามทานเขาดํารงแตงตั้งเปนคณะกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมวิสามัญ ผูถือ หุนครั้งที่
7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และไดแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี คํามั่น
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
(1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจําป
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นวาจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งนําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน
ที่สําคัญและจําเปนเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูจัดการแผนก
ตรวจสอบระบบงานภายใน
(3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณา
เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลของบริษัทในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองและ
ครบถวน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
(7) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง
(9) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(10) รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน
(11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของหรือจําเปน
(12) ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือใหคําปรึกษาใน
กรณีจําเปน
(13) คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป
(14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(15) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายภายในขอบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการโดยตรง
และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ทานของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
(1) ใหค ณะกรรมการตรวจสอบมีว าระอยู ในตํา แหน งคราวละ 3 ป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง พน จาก
ตํา แหน งตามวาระ อาจได รั บ การแต ง ตั้ ง ใหม อี ก ได นอกจากการพ นตํ า แหน งตามวาระดั ง กล าวข า งต น
กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
(ง) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
(2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทจะแจง
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(3)

เรื่องการลาออกพรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไป
กอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูใน
ตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
ดร.สุพจน
เธียรวุฒิ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2.
นายปยะ
เตชากูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.
นายชัยยุทธ
นวลสาย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.
นางสาวนิชานันท รัตนเกตุ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) กําหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร
(2) กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกร สอดคลองกับกลยุทธและ
เปาหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองคกร
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกรใหคณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปจจัย หรือเหตุการณ
สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัท อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
(5) ประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(6) ปฎิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมกาบริษัทมอบหมาย
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระแลว
อาจไดรับแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงไดอีก
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4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริหาร
2.
นายวิวัฒน
กรมดิษฐ
กรรมการบริหาร
3.
นายปยะ
เตชากูล
กรรมการบริการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) ทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวและรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารตองมี
คณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารสวนการลงมติของคณะกรรมการบริหาร
ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกลาวที่นับไดอยางนอยกึ่งหนึ่งจากคะแนน
เสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
(2) พิจารณางบประมาณประจําป และขั้นตอนในการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ
ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
(3) พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเหมาะสม เพื่อประโยชนของบริษัท
(4) พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคูมืออํานาจดําเนินการ
(5) พิจารณาการทําสัญญาตางๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอํานาจในคูมืออํานาจดําเนินการ
(6) รับผิดชอบใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ ของบริษัท อยางเพียงพอ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท ผูถือหุน รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ เปนไปตามมาตรฐานที่ดีและโปรงใส
(7) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจายปนผลประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
(8) พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
(9) กํากับดูแลใหมีขั้นตอนใหผูปฏิบัติงานตองรายงานเหตุการณ หรือการกระทําที่ผิดปกติ หรือการกระทําผิด
กฎหมายตอคณะกรรมการบริหารอยางทันทวงที และในกรณีที่เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
จะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแกไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
(10) ดําเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
(11) การเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งไดรับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ถัดไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไม
รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ
บริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงตามการดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท ซึ่งเมื่อพนจากตําแหนง
ตามวาระแลว อาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดอีก
5. คณะผูบริหาร (Management Team)
รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายปยะ
เตชากูล
กรรมการผูจดั การ
2.
นายภาสกร
เชี่ยวชาญกิจ
ผูจัดการฝายบํารุงรักษา
3.
นางสาวนิชานันท
รัตนเกตุ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
4.
นายนฤบดี
ยี่บุญยันต
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ
5.
นางสาวพรรณี
คูหาวัลย
ผูจัดการฝายบัญชี
6.
นางสาวโชติกา
วีระศิลป
ผูชวยผูจดั การฝายการเงินและควบคุม
7.
นายชัยยุทธ
นวลสาย
ผูชวยผูจดั การฝายความปลอดภัย
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ (Managing Director)
(1) ควบคุมการดําเนินกิจการ วางแผนกลยุทธในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวันของบริษัท
(2) ตัดสินในเรื่องที่สําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจวัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม
การบริหารงานในสายงานตางๆ
(3) เปนผู มีอํา นาจในการบัง คับบัญ ชา ติดตอ สั่ง การ ตลอดจนเขา ลงนามในนิติกรรมสั ญญา เอกสารคําสั่ ง
หนังสือแจงใดๆตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ
(4) มี อํ า นาจจ า ง แต ง ตั้ ง โยกย า ยบุ ค คลตามที่ เ ห็ น สมควร ตลอดจนกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และใหมีอํานาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับตางๆ ตามที่
กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ
(5) มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคาเพื่อประโยชนของบริษัท
(6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการ
บริษัท
(7) ดําเนินการใดๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึง
อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

หนาที่ 11 - 11

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

สรุปตารางอํานาจอนุมัตทิ ั่วไป
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท
อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร
-

กรรมการ
ผูจัดการ
-

2. การอนุมัตเิ พิ่มเติมงบประมาณรายจาย
การลงทุนประจําปที่อยูนอกเหนือ
งบประมาณ

วงเงินเกิน 10,000,000
บาท ตอโครงการ

วงเงินไมเกิน
10,000,000 บาท ตอ
โครงการ

-

3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน
และอาคาร
4. การอนุมัตกิ ารกอหนี้หรือการกูย มื เงินที่
ผูกพันตอบริษัท
5. การขอใชงบประมาณรายจายการลงทุน
ตามงบประมาณประจําปไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท

เกินกวา
10,000,000 บาท
วงเงินเกิน
10,000,000 บาท ขึ้นไป
-

ไมเกิน
10,000,000 บาท
วงเงินไมเกิน
10,000,000 บาท
เกิน
5,000,000 บาท

-

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
1. การจัดทํางบประมาณการลงทุน ประจําป

ไมเกิน
5,000,000 บาท

11.3

การสรรหาคณะกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาเปนการเฉพาะ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปน
กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหา ดังนี้
11.3.1 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการของบริษัทตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 7 คนและกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย
(2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 และไมนอยกวา 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเปนไป
ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
(3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได โดย
รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
(4) คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลหนึ่งทําหนาที่เปน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท จะเปนกรรมการหรือไมก็ได
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11.3.2 องคประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน
(2) กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน
(3) ใหคณะกรรมการของบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(5) ใหผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง ในกรณีที่ไม
มีผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนกรรมการหรือไมก็ได
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
- ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
- ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ยื่นคํ าขออนุญ าตตอ สํา นัก งาน ทั้ งนี้ ลั กษณะตอ งห ามดั งกลา ว ไม รวมถึ งกรณีที่ กรรมการอิ สระเคยเป น
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
- ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
- ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
- ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
- ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
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- ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
- ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
- ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมี
อํานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระตามทีก่ ลาวขางตน และมี
คุณสมบัติเพิม่ เติม ดังนี้
- ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
- ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
- มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
- มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.3 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทอยางนอยจํานวน 1 ทาน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอยางนอย 1 ทานตองเปนกรรมการอิสระ
(2) เปนผูมีความเขาใจในธุรกิจและมีประสบการณตรงในธุรกิจ เพื่อกําหนดนโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสม
(3) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองแตงตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยอาจเปนหัวหนาสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
ซึ่งบุคคลดังกลาวตองสนับสนุนและคอยชวยเหลือการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
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11.3.4 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
(1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
(2) ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารงาน หรือ พนักงานในระดับบริหาร รวมกันไมนอยกวา 3
คน รวมกันเปนคณะกรรมการบริหาร
11.3.5 การสรรหากรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการแตงตั้งมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีรายชื่อเปน
คณะกรรมการบริหารอยูในขณะที่ทําการคัดเลือก และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตงตั้ง
11.4

การกํากับดูการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม จึงยังไมมีการกําหนดนโยบายกํากับ
ดูแลการดําเนินงานดังกลาว อยางไรก็ตาม หากมีการลงทุนในอนาคตบริษัทจะนํานโยบายการดําเนินงานของบริษัทยอย
และบริษัทรวมเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก
11.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติ
กําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ดังนี้
(1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ตองปฏิบัติดังนี้
ก. ตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
ข. ตองไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแก
ตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
ค. ตองไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับ และ/หรือขอมูล
ภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ซึ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอน
การเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากเปดเผยงบการเงินหรือขอมูลสารสนเทศ
ที่สําคัญตอสาธารณชน โดยขอกําหนดดังกลาวใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผูบริหาร และลูกจางของบริษัทดวย หากผูใดฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาได
กระทําผิดรายแรง
(2) กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59
(3) บริษัทไดมีการประกาศ “ระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช” ใหผูบริหารและ
พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
หนาที่ 11 - 15

บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

11.6

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
บริษัทจายคาตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีป 2555 - 2557 ใหแกบริษัทผูสอบบัญชี ดังนี้

1. คาสอบบัญชีประจําป
2. คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล
รวม

ป 2555
400,000
270,000
670,000

2. คาตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไมมี -

หนาที่ 11 - 16

ป 2556
450,000
300,000
850,000

ป 2557
450,000
300,000
950,000

