บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

11 การกากับดูแลกิจการ
11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) รวมทังได้
้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและปฏิบตั ิตำมหลักกำรและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริ หำรงำน และก่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท ซึง่ สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรื อกำรรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ อำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในกำรใช้ สทิ ธิตำ่ งๆ และได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อสร้ ำงควำม
มัน่ ใจว่ำผู้ถือหุ้นจะได้ รับกำรคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน ดังนี ้
1. บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่ำนทรำบถึงควำมคืบหน้ ำกำรดำเนินงำนของกิจกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำร
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบโดยตรงหรื อผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ
2. กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเลือกใช้ สถำนที่ที่สำมำรถเดินทำงไปได้ สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลำที่
เหมำะสม
3. บริ ษั ท จะจัด ส่งหนังสือ เชิ ญ ประชุมผู้ถื อหุ้น พร้ อมทัง้ ข้ อมูลประกอบกำรประชุม ตำมวำระต่ำ งๆ อย่ำ ง
เพียงพอสำหรับกำรพิจำรณำ ให้ ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อบังคับของ
บริ ษัท และ/หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด และกำหนดให้ มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบในกำร
พิจำรณำลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวำระ รวมถึงกำหนดให้ มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบ
ในวำระสำคัญๆ หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด
4. ก่อนเริ่ มกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิให้ มีกำรแถลงแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ทรำบถึงสิทธิตำมข้ อบังคับของ
บริ ษั ท กำรดำเนิ นกำรประชุม วิธีกำรใช้ สิทธิ ลงคะแนน และสิท ธิ ในกำรแสดงควำมเห็ นรวม ทัง้ กำรตัง้
คำถำมใดๆ ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม โดยประธำนที่ประชุม กรรมกำร และกรรมกำรที่
ดำรงตำแหน่งเฉพำะเรื่ องต่ำงๆ ได้ เข้ ำร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถำมต่ำงๆ ทัง้ นี ้ ประธำน
กรรมกำรหรื อประธำนที่ประชุมจะจัดสรรเวลำให้ อย่ำงเหมำะสม โดยจะกำหนดเวลำในกำรประชุมให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ มีโอกำสสอบถำมหรื อแสดงควำมเห็นและข้ อเสนอแนะต่ำงๆ ได้ อย่ำงเต็มที่
5. หลังเสร็ จสิ ้นกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลำด
หลักทรัพย์ฯ เปิ ดทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริ ษัทจะมีกำรบั นทึกกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
โดยมีเนื ้อหำที่ประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมถึงรำยละเอียดกรรมกำรที่เข้ ำร่ วมประชุม กำรแจงคะแนนนับ
ทุกๆ วำระ และข้ อซักถำมหรื อข้ อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ โดยแจ้ งรำยงำนกำร
ประชุมไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วันนับจำกวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม โดยมีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอำนำจโดยเสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ท่ำน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจำรณำ
คัดเลือกเป็ นผู้รับมอบอำนำจในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวำระต่ำงๆ แทน ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่
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2.

3.

4.
5.

สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงมติใน
แต่ละวำระได้ เอง
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใดแจ้ งควำมประสงค์มำยังบริ ษัทเพื่อขอเสนอให้ เพิ่มวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทำงคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ ว
และมีควำมเห็นว่ำวำระดังกล่ำวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ ถือหุ้น ทำงบริ ษัทมีนโยบำยที่จะอำนวย
ควำมสะดวกในกำรนำเสนอวำระดังกล่ำวเข้ ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินกำรแจ้ งเพิ่มวำระกำรประชุม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ
กรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นรำยใดแจ้ งควำมประสงค์ มำยังบริ ษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริ ษัท โดยได้ แจ้ งควำมประสงค์ผ่ำนมำยังบริ ษัท พร้ อมจัดส่งข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติ
และหนังสือแสดงควำมยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อมำอย่ ำงครบถ้ วน ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3
เดื อ นก่ อ นวัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น สำมัญ บริ ษั ท มี น โยบำยที่ จ ะเสนอบุค คลดัง กล่ำ วที่ ผ่ ำ นกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนดเข้ ำดำรงตำแหน่งแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระในแต่ละปี
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงมติตอ่ ไป
บริ ษั ทมีแนวทำงในกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษั ท โดยก ำหนดในคู่มือกำรปฏิ บัติงำนของ
พนักงำนในหัวข้ อจริ ยธรรมและบทลงโทษทำงวินยั ซึง่ ได้ มีกำรเผยแพร่ให้ พนักงำนทุกคนทรำบ
บริ ษัทมีนโยบำยและวิธีกำรป้องกันมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร ใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลสำคัญอันมีผลต่อกำร
ลงทุน โดยบริ ษัทจะแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกครัง้ ไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลำด
หลักทรัพย์ฯ เปิ ดทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมกำรและผู้บริ หำรบริ ษัทจะต้ องรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทเคำรพในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และได้ กำหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ ในจรรยำบรรณของบริ ษัท เพื่อให้ เกิด
ควำมมัน่ ใจว่ำสิทธิตำมกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่ว่ำจะเป็ น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้บริ หำร ลูกค้ ำ กิจกำรคู่
ค้ ำ ตลอดจนสังคมจะได้ รับกำรดูแล นอกจำกนี ้บริ ษัทยังได้ เสริ มสร้ ำงควำมร่ วมมือกับผู้ มีส่วนได้ เสียในกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้
สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไป มีควำมมัน่ คง และตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย เพื่อสร้ ำงควำมสำเร็ จในระยะ
ยำว โดยบริ ษัทมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่ำว ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิกบั พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมเป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสม
2. กำรซื ้อสินค้ ำและบริ กำรจำกคูค่ ้ ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ รวมถึงปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
3. เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำในกำรให้ บริ กำร
4. ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้ อตกลงกับเจ้ ำหนี ้ที่ให้ กำรสนับสนุนเงินกู้แก่บริ ษัท
5. ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี หลีกเลีย่ งวิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทำลำยคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ
6. มีควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม รวมทังให้
้ กำรสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อ
เกื ้อกูลสังคมในวำระและโอกำสที่เหมำะสม
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษั ท มีช่องทำงติด ต่อเพื่อ เผยแพร่ ข้อ มูลและข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ ของบริ ษั ท โดยบริ ษัท มีน โยบำยที่จะให้
ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลำและเท่ำเทียมกันแก่นกั ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทรำบ
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ทังในส่
้ วนของข่ำวสำร ข้ อมูลบริ ษัท รำยงำนทำงกำรเงิน ข้ อมูลที่นำเสนอแก่นกั วิเครำะห์และนักลงทุน และข้ อมูลสำคัญอื่น
ที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ รับอนุญำตให้ นำหุ้นสำมัญเข้ ำเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทจะมีช่องทำงในกำรติดต่อกับนักลงทุนและช่องทำงในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
1. ข้ อมูลเผยแพร่และข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
2. แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (Annual Report)
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ส่วนร่ ว มในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำ หมำย แผนธุรกิ จ และงบประมำณของบริ ษั ท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมแผน และงบประมำณที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและ
ประสิทธิผล โดยมีรำยละเอียดคณะกรรมกำรและควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1) โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 3 ท่ำน กรรมกำรที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร 1 ท่ำน และกรรมกำรตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระและไม่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 3 ท่ำน ซึง่ เกินกว่ำ 1 ใน
3 ของจำนวนกรรมกำรจึงทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรของกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร
บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะไว้ อ ย่ำ งชัด เจน โดยเฉพำะ
คณะกรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จดั กำร ส่งผลให้ คณะกรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จดั กำรไม่มีอำนำจเบ็ดเสร็ จ และ
มีกำรถ่วงดุลในมติที่สำคัญ ซึง่ จะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) รวมทัง้
กรรมกำรบริ ษัทจะไม่สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรใดๆ ที่ตนเอง หรื อบุคคลที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้
เสียในกำรทำรำยกำรนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แต่งตัง้ ให้ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จำกัด ซึ่งเป็ น
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกเป็ นผู้ประเมินระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท รวมถึงทำหน้ ำที่ให้ คำปรึ กษำ ตรวจสอบ ประเมิน
และติ ด ตำมผลของระบบควบคุม ภำยใน ระบบบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำร และต้ อ งรำยงำนตรงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ ำ งน้ อยไตรมำสละ 1 ครั ง้ และจัด ท ำแผนกำรตรวจสอบระบบควบคุ ม ภำยเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประจำปี
2) กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษั ทจะจัดให้ มี กำรประชุม คณะกรรมกำรและด ำเนิ น กำรประชุม ให้ เป็ น ไปตำมข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำม
ควำมจำเป็ น โดยประธำนกรรมกำรในฐำนะประธำนในที่ประชุมจะส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลำ
ให้ อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม เพื่อที่จะให้ ฝ่ำยจัดกำรเสนอเรื่ องและสำมำรถอภิปรำยปั ญหำสำคัญได้ อย่ำงครบถ้ วนโดยทัว่
กัน โดยบริ ษัท จะน ำส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมให้ แก่ คณะกรรมกำร
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม พร้ อมทังก
้ ำหนดให้ กรรมกำรมีหน้ ำที่ต้องเข้ ำประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ เว้ นแต่
กรณีที่มีเหตุจำเป็ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะมีกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ
ได้
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3) รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้ มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ทังนี
้ ้ รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ ้น
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิ
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำและดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
4) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่ วมสัมมนำหลักสูตรที่ เป็ นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ รวมทังพบปะแลกเปลี
้
ย่ นควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ หำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ
อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมกำรบริ ษัทควรเข้ ำร่ วมสัมมนำอย่ำงน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษั ทไทย (IOD) ซึ่ ง ได้ แก่ หลั ก สู ต ร Directors Certification Program (DCP) หลั ก สู ต ร Directors Accreditation
Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทังนี
้ ้
เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำบริ ษัทต่อไป
5) ควำมสัมพันธ์ กบั นักลงทุน
คณะกรรมกำรให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซึ่งรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำน ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษัทตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบกำรตัดสินใจ
ลงทุน โดยผ่ำนช่อ งทำงต่ำงๆ ทัง้ จำกกำรจัด ส่งเอกสำรทำงไปรษณี ย์ สื่อกำรเผยแพ ร่ ข้อ มูลของตลำดหลัก ทรั พ ย์ และ
สำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษัท
ในส่วนของงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษัทยังไม่ได้ จัดตังหน่
้ วยงำนขึ ้นมำเฉพำะ แต่ได้
มอบหมำยนำงสำวโชติกำ วีระศิลป์ ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและควบคุม เป็ นผู้ดแู ลกำรติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเครำะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสำมำรถติดต่อได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 038-468-788 ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีแผนงำนที่จะจัดตัง้
หน่วยงำนด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ขึ ้นมำเป็ นหน่วยงำนเฉพำะด้ ำนเพื่อดูแล รับผิดชอบส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ในอนำคต
11.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษั ท ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษั ท (Board of Director) คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมกำรบริ หำร (Executive Committee) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk
Management) และคณะผู้บริ หำร (Management Team) ซึ่งได้ ระบุไว้ ในโครงสร้ ำงองค์กร หัวข้ อที่ 10 เรื่ องโครงสร้ ำงกำร
จัดกำร
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2558 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
คือ 1. คณะกรรมกำรบริ ษัท (Board of Director) 2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 3.คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ย ง (Risk Management Committee) 4.คณะกรรมกำรบริ ห ำร (Executive Committee) และ 5.คณะผู้บ ริ ห ำร
(Management Team) ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
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1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รำยนำมคณะกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 25 มีนำคม 2558 มีจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำร
2.
นำยวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำร
3.
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
กรรมกำร
4.
นำยปิ ยะ
เตชำกูล
กรรมกำร
5.
นำงสุวรรณี คำมัน่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
6.
นำยกำชัย
บุญจิรโชติ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
7.
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
หมำยเหตุ : บุคคลลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมกำรอิสระ จำกมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่
25 ธันวำคม 2556 และได้ รับแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกมติที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30
เมษำยน 2557

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยชำติชำย พำนิชชี วะ นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และนำยปิ ยะ เตชำกูล กรรมกำรสองในสำมคนนี ้ลงลำยมือชื่ อ
ร่วมกันรวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
(1) ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
(2) มีหน้ ำที่กำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำร
ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
(3) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนมีมำตรฐำนและโปร่งใส
(4) คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจ และ
มีควำมสนใจในกิจกำรของบริ ษัทที่ตนเป็ นกรรมกำรอย่ำงแท้ จริ ง
(5) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริ หำรระดับสูง
(6) รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของฝ่ ำยบริ หำรโดยให้ มีควำมตังใจและระมั
้
ดระวังในกำร
ปฏิบตั ิงำน
(7) กำกับดูแลให้ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชดั เจน และวัดผลได้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรกำหนด
เป้ำหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล
(8) กำกับดูแลให้ มีกำรดำเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริ ยธรรม
(9) กำกับดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรมีระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
(10) พิจำรณำตัดสินในเรื่ องที่มีสำระสำคัญเช่นนโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่อำนำจกำรบริ หำร
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
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(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ิในกำรทำธุรกรรม และกำรดำเนินกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับงำนของบริ ษัทให้
คณะหรื อบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสมและให้ เป็ นไปตำมข้ อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องโดยจัดทำเป็ นคู่มืออำนำจ
ดำเนินกำร และให้ มีกำรทบทวนอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จัดให้ มีระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
ให้ ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของ
ผู้สอบบัญ ชี ไว้ ในรำยงำนประจ ำปี แ ละครอบคลุม ในเรื่ อ งสำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้ อ พึ งปฏิ บัติ ที่ ดี สำหรั บ
กรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
คณะกรรมกำรต้ องประเมินผลกำรปฏิบตั ิด้วยตนเองและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยรวม

ทังนี
้ ้ กำหนดให้ กรรมกำรซึ่งมีหรื ออำจมีควำมขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย หรื อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
กำรเลือกตังกรรมกำรของบริ
้
ษัทให้ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทังนี
้ ้ ให้ กระทำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
(2) ในกำรเลือกตังกรรมกำรอำจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลครำวละคนหรื อครำวละ
หลำย ๆ คน ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วย
คะแนนเสียงที่มีตำมข้ อ 1 ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นไม่
สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตนในกำรเลือกตังกรรมกำรเพื
้
่อให้ ผ้ ใู ดมำกน้ อยตำม มำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง
พ.ร.บ. มหำชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่ำนัน)
้
(3) ในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมกำรให้
้
ใช้ เสียงข้ ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนที่
ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
(4) ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรผู้ออกจำกตำแหน่งตำมข้ อนี ้ จะเลือกตัง้
ให้ เข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจำกพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชน
(ง) ที่ประชุมมีมติให้ ออก
(จ) ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
(5) เมื่อกรรมกำรคนใดลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกของตนให้ ที่นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
(6) กรรมกำรของบริ ษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทอื่น ต้ องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 25 มีนำคม 2558 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นำงสุวรรณี คำมัน่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.
นำยกำชัย
บุญจิรโชติ
กรรมกำรตรวจสอบ
3.
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
กรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ : - บริ ษั ทแต่งตัง้ บุคคลทัง้ สำมท่ำนเข้ ำดำรงแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมกำรอิสระ จำกมติที่ป ระชุม วิสำมัญ ผู้ถื อ หุ้นครั ง้ ที่
7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2556 และได้ แต่งตังให้
้ เข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกมติที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557
- กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินคือ นำงสุวรรณี คำมัน่
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำงสำวสุมำลี เอกนิพิฐสริ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
(1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้ องและเชื่อถื อได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้
รำยไตรมำสและประจำปี
(2) สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ให้ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะให้ มีกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใด
ที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิง่ สำคัญ พร้ อมทังน
้ ำข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ ไขระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่สำคัญและจำเป็ นเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้จดั กำรแผนก
ตรวจสอบระบบงำนภำยใน
(3) สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(4) พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้ส อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(5) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
(6) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในเรื่ องดังกล่ำวให้ มีควำมถูกต้ องและ
ครบถ้ วน ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
(7) สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
(8) รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบอย่ำงน้ อยปี ละ 4 ครัง้
(9) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
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(ค)

ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบต
ั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
(10) ร่ วมให้ ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน
(11) ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ ำที่ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ ฝ่ำยจัดกำรผู้บริ หำร หรื อ
พนักงำนของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมำให้ ควำมเห็น เข้ ำร่วมประชุมหรื อส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้ องหรื อจำเป็ น
(12) ให้ มีอำนำจว่ำจ้ ำงที่ปรึ กษำ หรื อบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริ ษัทมำให้ ควำมเห็นหรื อให้ คำปรึ กษำใน
กรณีจำเป็ น
(13) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้ อมทังปั
้ ญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเป็ นเหตุให้ กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบทุกปี
(14) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(15) ปฏิ บัติ ง ำนอื่ น ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรโดยตรง
และคณะกรรมกำรยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทต่อบุคคลภำยนอก ทังนี
้ ้ กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3
ท่ำนของบริ ษัทมำจำกกรรมกำรอิสระที่คณ
ุ สมบัติตำมข้ อ 16 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
(1) ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบมี วำระอยู่ ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้ น จำก
ต ำแหน่ง ตำมวำระ อำจได้ รับ กำรแต่ งตัง้ ใหม่ อี ก ได้ นอกจำกกำรพ้ น ต ำแหน่งตำมวำระดัง กล่ำ วข้ ำ งต้ น
กรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้หรื อตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(ง) พ้ นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท
(2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษัทโดยควรแจ้ งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริ ษัทจะแจ้ ง
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(3)

เรื่ องกำรลำออกพร้ อมสำเนำหนังสือลำออกให้ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำก
ตำแหน่งทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งต้ องรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ำรับหน้ ำที่
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้ คณะกรรมกำร
บริ ษั ทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วันเพื่ อให้ กรรมกำร
ตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตำแหน่งได้ เพียงวำระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ณ วันที่ 25 มีนำคม 2558 มีจำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
2.
นำยปิ ยะ
เตชำกูล
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
3.
นำยชัยยุทธ
นวลสำย
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
4.
นำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) กำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งองค์กร
(2) กำกับดูแลและสนับสนุน ให้ มีกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์ กร สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และ
เป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
(3) พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์ กร และให้ ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ ้น รวมทัง้
แนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรควบคุม หรื อบรรเทำ และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสีย่ งองค์กร
ให้ มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
(4) รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์ กรให้ คณะกรรมกำร รับ ทรำบ และในกรณี ที่มีปัจจัย หรื อเหตุกำรณ์
สำคัญ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริ ษัท อย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อทรำบและ
พิจำรณำโดยเร็ วที่สดุ
(5) ประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้
(6) ปฎิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำบริ ษัทมอบหมำย
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ซึง่ เมื่อพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว
อำจได้ รับแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งได้ อีก
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4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรบริ หำร ณ วันที่ 25 มีนำคม 2558 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
2.
นำยวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์
กรรมกำรบริ หำร
3.
นำยปิ ยะ
เตชำกูล
กรรมกำรบริ กำร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) ทำหน้ ำที่ควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ และรำยงำน
ผลกำรดำเนิน งำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษั ททัง้ นีใ้ นกำรดำเนิน กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ หำรต้ องมี
คณะกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริ หำรส่วนกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริ หำร
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ ำงมำกจำกที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่ำวที่นบั ได้ อย่ำงน้ อยกึ่งหนึ่งจำกคะแนน
เสียงของคณะกรรมกำรบริ หำรทังหมด
้
(2) พิจำรณำงบประมำณประจำปี และขันตอนในกำรใช้
้
จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทและ
ควบคุมดูแลกำรใช้ จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว
(3) พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมำะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
(4) พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนและกำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอำนำจในคูม่ ื ออำนำจดำเนินกำร
(5) พิจำรณำกำรทำสัญญำต่ำงๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัทตำมอำนำจในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำร
(6) รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สำคัญต่ำงๆ ของบริ ษัท อย่ำงเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
บริ ษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่นำ่ เชื่อถือ เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ดีและโปร่งใส
(7) พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริ ษัทและเสนอจ่ำยปั นผลประจำปี ตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัท
(8) พิจำรณำกำรดำเนินธุรกิจใหม่ หรื อกำรเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
(9) กำกับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ปู ฏิบัติงำนต้ องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรื อกำรกระทำที่ผิดปกติ หรื อกำรกระทำผิด
กฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริ หำรอย่ำงทันท่วงที และในกรณีที่เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมีผลกระทบที่มีสำระสำคัญ
จะต้ องรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ทรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ ไข ภำยในระยะเวลำอันสมควร
(10) ดำเนินกำรใดๆเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น หรื อตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ
ตำมที่ได้ รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
(11) กำรเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ห ำรในเรื่ องใดๆ ซึ่งได้ รับกำรลงมติ และ/หรื อ อนุมัติ จำกที่ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ หำร จะต้ องรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้
ถัดไป
ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นนัน้ จะไม่
รวมถึงอำนำจ และ/หรื อ กำรมอบอำนำจช่วงในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอำนำจช่วง หรื อบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับ
บริ ษัท ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่
กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรมี วำระกำรดำรงตำแหน่งตำมกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งเมื่อพ้ นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระแล้ ว อำจได้ รับแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งได้ อีก
5. คณะผู้บริหาร (Management Team)
รำยนำมคณะกรรมกำรบริ หำร ณ วันที่ 25 มีนำคม 2558 มีจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นำยปิ ยะ
เตชำกูล
กรรมกำรผู้จดั กำร
2.
นำยภำสกร
เชี่ยวชำญกิจ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบำรุงรักษำ
3.
นำงสำวนิชำนันท์
รัตนเกตุ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
4.
นำยนฤบดี
ยี่บญ
ุ ยันต์
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบุคคลและธุรกำร
5.
นำงสำวพรรณี
คูหำวัลย์
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี
6.
นำงสำวโชติกำ
วีระศิลป์
ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและควบคุม
7.
นำยชัยยุทธ
นวลสำย
ผู้จดั กำรฝ่ ำยควำมปลอดภัย
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
(1) ควบคุมกำรดำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน และบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษัท
(2) ตัดสินในเรื่ องที่สำคัญของบริ ษัท กำหนดภำรกิจวัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษัท รวมถึงกำรควบคุม
กำรบริ หำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ
(3) เป็ น ผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับ บัญ ชำ ติ ดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ ำลงนำมในนิ ติ กรรมสัญ ญำ เอกสำรค ำสั่ง
หนังสือแจ้ งใดๆตำมที่กำหนดไว้ ในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำร
(4) มี อ ำนำจจ้ ำง แต่ ง ตัง้ โยกย้ ำยบุ ค คลตำมที่ เห็ น สมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมำะสม และให้ มีอำนำจปลดออก ให้ ออกตำมควำมเหมำะสมของพนักงำนระดับต่ำงๆ ตำมที่
กำหนดไว้ ในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำร
(5) มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ ำเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
(6) พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อกำรเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร และ/ หรื อกรรมกำร
บริ ษัท
(7) ดำเนินกำรใดๆตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อกรรมกำรบริ หำร
ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิ ดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นนัน้ จะไม่รวมถึง
อำนำจ และ/หรื อ กำรมอบอำนำจช่วงในกำรอนุมตั ริ ำยกำรใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอำนำจช่วง หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
(ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท
ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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สรุ ปตารางอานาจอนุมัตทิ ่ วั ไป
ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษัท
อนุมตั ิโดย
คณะกรรมกำรบริ ษัท

คณะกรรมการ
บริหาร
-

กรรมการ
ผู้จัดการ
-

2. กำรอนุมตั เิ พิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำย
กำรลงทุนประจำปี ที่อยูน่ อกเหนือ
งบประมำณ

วงเงินเกิน 10,000,000
บำท ต่อโครงกำร

วงเงินไม่เกิน
10,000,000 บำท ต่อ
โครงกำร

-

3. กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่ดิน
และอำคำร
4. กำรอนุมตั กิ ำรก่อหนี ้หรื อกำรกู้ยมื เงินที่
ผูกพันต่อบริ ษัท
5. กำรขอใช้ งบประมำณรำยจ่ำยกำรลงทุน
ตำมงบประมำณประจำปี ได้ รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท

เกินกว่ำ
10,000,000 บำท
วงเงินเกิน
10,000,000 บำท ขึ ้นไป
-

ไม่เกิน
10,000,000 บำท
วงเงินไม่เกิน
10,000,000 บำท
เกิน
5,000,000 บำท

-

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
1. กำรจัดทำงบประมำณกำรลงทุน ประจำปี

ไม่เกิน
5,000,000 บำท

หมำยเหตุ : ตำรำงอำนำจอนุมตั ขิ ้ ำงต้ นได้ รับอนุมตั จิ ำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 25
มีนำคม 2558

11.3

การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำเป็ นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ น
กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอ
ขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์กำรสรรหำ ดังนี ้
11.3.1 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมกำรของบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรไม่น้อ ยกว่ำ 7 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักรไทย
(2) คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร และกรรมกำร
อิสระ โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็ นไป
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
(3) คณะกรรมกำรบริ ษัทเลือกกรรมกำรคนหนึง่ จำกกรรมกำรเป็ นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ โดย
รองประธำนกรรมกำรมีหน้ ำที่ตำมข้ อบังคับในกิจกำรซึง่ ประธำนกรรมกำรมอบหมำย
(4) คณะกรรมกำรบริ ษั ท เลือกบุคคลหนึ่งท ำหน้ ำที่เป็ น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยเลขำนุก ำร
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะเป็ นกรรมกำรหรื อไม่ก็ได้
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11.3.2 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน
(2) กรรมกำรตรวจสอบมีทกั ษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้ รับมอบหมำยกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้ อย 1 คนต้ องมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงิน
(3) ให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ
้
่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
(5) ให้ ผ้ จู ดั กำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตำแหน่ง ในกรณีที่ไม่
มีผ้ จู ดั กำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเลือกบุคคลหนึง่ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะเป็ นกรรมกำรหรื อไม่ก็ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระ
รำยนันๆ
้ ด้ วย
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่น ค ำขออนุญ ำตต่อ สำนักงำน ทัง้ นี ้ ลัก ษณะต้ อ งห้ ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึ งกรณี ที่ ก รรมกำรอิสระเคยเป็ น
ข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
- ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำน
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- ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
- ไม่ประกอบกิ จกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษั ท หรื อบริ ษั ทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่
รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
- กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้ น อำจได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษั ทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มี
อำนำจควบคุม โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรอิสระตำมทีก่ ล่ำวข้ ำงต้ น และมี
คุณสมบัติเพิม่ เติม ดังนี ้
- ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และ
- ไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้ อยหนึง่ คนที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
- มีหน้ ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้ วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
11.3.3 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจะถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงประกอบด้ วยคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงน้ อยจำนวน 1 ท่ำน และคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ งอย่ำงน้ อย 1 ท่ำนต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ
(2) เป็ นผู้มีควำมเข้ ำใจในธุรกิจและมีประสบกำรณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร รวมทังก
้ ำกับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงเหมำะสม
(3) กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต้ องแต่งตังเลขำนุ
้
กำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
โดยอำจเป็ นหัวหน้ ำสำยงำนสนับสนุนธุรกิจ หรื อ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ย งเห็นสมควร
ซึ่งบุคคลดังกล่ำวต้ องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือกำรทำหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ตลอดจนกำรจัดเตรี ยมวำระกำรประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสีย่ ง
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11.3.4 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
(1) ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรของบริ
้
ษัท
(2) ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทที่ เป็ นผู้บริ หำรงำน หรื อ พนักงำนในระดับบริ หำร รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3
คน ร่วมกันเป็ นคณะกรรมกำรบริ หำร
11.3.5 การสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้จดั กำรแต่งตังมำจำกกำรเสนอชื
้
่อของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยคัดเลือกจำกบุคคลที่มีรำยชื่อเป็ น
คณะกรรมกำรบริ หำรอยูใ่ นขณะที่ทำกำรคัดเลือก และเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทอนุมตั ิแต่งตัง้
11.4

การกากับดูการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม จึงยังไม่มีกำรกำหนดนโยบำยกำกับ
ดูแลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรลงทุนในอนำคตบริ ษัทจะนำนโยบำยกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วมเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นหลัก
11.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตำมที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2558 (ครั ง้ แรกหลังแปรสภำพ) เมื่ อวันที่ 25 มี นำคม 2558 มี ม ติ
กำหนดระเบียบข้ อบังคับในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
ดังนี ้
(1) กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
ก. ต้ องรักษำควำมลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภำยในของบริ ษัท
ข. ต้ องไม่นำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำผลประโยชน์แก่
ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่ว่ำจะได้ รับ
ผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
ค. ต้ องไม่ทำกำรซื ้อขำย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ควำมลับ และ/หรื อข้ อมูล
ภำยในบริ ษัท และ/หรื อเข้ ำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัท
อันอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริ ษัท ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
ทังนี
้ ้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงำนที่ได้ รับทรำบข้ อมูล
ภำยในของบริ ษัทควรหลีกเลีย่ งหรื องดกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อน
กำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน และ 24 ชัว่ โมงหลังจำกเปิ ดเผยงบกำรเงินหรื อข้ อมูลสำรสนเทศ
ที่สำคัญต่อสำธำรณชน โดยข้ อกำหนดดังกล่ำวให้ รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ของกรรมกำร ผู้บริ หำร และลูกจ้ ำงของบริ ษัทด้ วย หำกผู้ใดฝ่ ำฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้
กระทำผิดร้ ำยแรง
(2) กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต้ องรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59
(3) บริ ษัทได้ มีกำรประกำศ “ระเบียบข้ อบังคับในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทไปใช้ ” ให้ ผ้ บู ริ หำรและ
พนักงำนรับทรำบโดยทัว่ กัน
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11.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนและกำรตรวจสอบงบกำรเงิน (Audit Fee)
บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2555 - 2557 ให้ แก่บริ ษัทผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1. ค่ำสอบบัญชีประจำปี
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล
รวม

ปี 2555
400,000
270,000
670,000

2. ค่ำตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี -
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ปี 2556
450,000
300,000
750,000

ปี 2557
450,000
300,000
750,000

ปี 2558
450,000
300,000
750,000

