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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance Policy)
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกฝา่ ยด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มกี ารกาหนดนโยบายสนับสนุ นการกากับดูแล
กิจการ โดยครอบคลุมหลักการสาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การคานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และ
การได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในทุกๆ เรื่อง ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบาย ดังนี้
1. ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษา
ข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้า
ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
2. มีนโยบายในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ จะใช้และ
จัดเตรียมสถานทีท่ เ่ี ดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือก
วันเวลาทีเ่ หมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแถลงให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนนและสิทธิในการ
แสดงความเห็นรวมทัง้ การตัง้ คาถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้ นี้ ในระหว่างการ
ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ คาถามในทีป่ ระชุม
อย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องจะ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุมด้วย
4. ให้เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยเปิ ดเผยข่าวสารต่างๆ
และรายละเอียดไว้ท่เี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุม ผูถ้ อื หุ้นให้เผยแพร่ก่อนวัน
ประชุ มล่ ว งหน้ า เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นสามารถดาวน์ โ หลดข้อ มูลระเบีย บวาระการประชุ ม ได้อ ย่ างสะดวก และ
ครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจริงจากบริษทั ฯ
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5. การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษทั ฯ
นารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา รวมถึงส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
นัน้
6. เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปนั ผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปนั
ผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ให้ได้รบั เงินปนั ผลตรงเวลา ป้องกันปญั หาเรื่องเช็คชารุด สูญหาย
หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบาย
ดังนี้
1. มีนโยบายอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุม
เพิม่ เติมได้ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอ
หรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการกาหนดวิธกี ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ
หรือเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะในวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
4. ให้เพิม่ การอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้
และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถอื หุ้นส่วนน้อ ย ไม่ว่าจะ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
6. สนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง
ในภายหลังและในวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นราย
คน
7. มีการกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้แจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ฯ ถือปฏิบตั ิและได้กาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มหี น้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าทีจ่ ดั ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่ วยงานอื่นๆ รวมทัง้ ชุมชน
ใกล้เคียงทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ซึง่ สร้างความสามารถในการ
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แข่งขันและสร้างกาไรให้บริษทั ฯ ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบั บริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั จึงมี
นโยบาย ดังนี้
1. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่า ผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการและบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวจึง
กาหนดให้พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี้


ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนิน การใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม



กากับดูแลการดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัท ฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานทีด่ แี ละมี
การนาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและ
รายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง



รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ
ซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่างเพียงพอ



ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ต นเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อ มู ลใดๆ ของบริษัท ฯ ซึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณะหรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร



บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้

2. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทัง้ ในส่วนงานของ
ภาครัฐโดยเฉพาะในการกระทาธุรกรรม บริษัทฯ หลีกเลีย่ งการกระทาที่อาจจูงใจให้รฐั หรือพนักงานของรัฐ
ดาเนินการทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันในขอบเขตทีเ่ หมาะสมสามารถทาได้
เช่น การพบปะพูดคุยในทีส่ าธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณี
ปฏิบตั ิ เป็ นต้น โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้



ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน
หรือวิธปี ฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกัน และบริษทั ฯ พึงรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

3. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริษัท ฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท ฯ เป็ นปจั จัยแห่ ง
ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมทัง้ ใน
ด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้





ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศรี
์ และสิทธิสว่ นบุคคล
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ อาทิ
การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคน
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กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะ
ของงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถของบริษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
หลีก เลี่ย งการกระท าใดๆ ที่ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่ อ ความมัน่ คงในหน้ า ที่ก ารงานของ
พนักงาน
เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝา่ ย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน

4. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
บริษัท ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่จี ะให้มกี ารสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหาร
จัด การผลิตภัณฑ์และการบริก ารของบริษัท ฯ แก่ลูก ค้า อย่ างมีมาตรฐานและมีจริย ธรรมภายใต้หลั กการ
ดาเนินงานดังนี้


มุ่งมันที
่ จ่ ะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า



ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม



ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถ่ ูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลในการตัดสินใจโดยไม่
มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็ นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ



จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปญั หาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะได้
ป้องกันแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการดังกล่าวต่อไป



รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

5. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาซึง่ ถือเป็ นหุน้ ส่วนและปจั จัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจทีส่ าคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้


บริษทั ฯ ประสงค์ทจ่ี ะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
- จัดทารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมแก่ทงั ้ 2 ฝา่ ย
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ม นั ่ ใจว่ ามีการปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขของสัญญาอย่า ง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้ค่คู า้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินทีต่ กลงกัน



บริษทั ฯ มุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการทีค่ มุ้ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน



ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม



ไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซือ้ จัดหาเพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือผูอ้ ่นื
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6. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้โดยบริษทั ฯ ได้
ยึดหลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้



ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
หากเกิดกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษัท ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา

7. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจโดยประสงค์ทจ่ี ะประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ นและเป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจภายใต้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้





ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
ไม่ แสวงหาข้อ มูลที่เ ป็ น ความลับ ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่ สุจ ริต หรือไม่เ หมาะสม เพื่อ
ผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่ค่แู ข่งทางการค้า
ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื หรือคู่แข่งทางการค้า

8. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของ
สังคมที่จะร่ วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อ มเพื่อความยังยื
่ นสืบ ไป บริษัท ฯ จึงได้ดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ดังนี้









มีนโยบายในการประกอบธุ รกิจ โดยค านึงถึงสภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายใน
องค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ
ตัง้ อยู่มคี ุณภาพชีวติ ที่ดีขน้ึ ทัง้ ที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่ วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่
กรณี
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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นอกจากนี้ผมู้ สี ่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้เป็ นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการ
สังการตรวจสอบข้
่
อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกีย่ วกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัท ฯ ที่ตรงต่ อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลาแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เปิ ด เผยข้อ มูลและความโปร่ ง ใสอย่ า งเคร่ ง ครัด จัด ให้มีก ารเผยแพร่ ข้อ มูลในเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ ได้อย่างทัวถึ
่ ง และจะทาการ
ปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บงั คับ
3. บริษทั ฯ จะจัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับนัก
ลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์
ผลการดาเนินงานเป็ นประจารวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์กร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้
่
แก่
ผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับความน่ าเชื่อถือและหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง
ช่องทางต่ างๆ ได้แก่ การรายงานต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้ความสาคัญในการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจาโดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร โครงสร้าง
การถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
4. บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่
แท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน และพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
5. บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมในปี ทผ่ี ่านมารวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การกากับดูแลกิจการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
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1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 7 ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร 4 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน และมีกรรมการที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระตาม
หลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. กาหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. ที่
กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดย
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านบัญชีและการเงิน
 บริษัท ฯ ได้แต่ งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อทาหน้ า ที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการ
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ต่อปี และมีการประชุม
พิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
 มีการกาหนดความชัดเจนไว้ล่วงหน้าโดยกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการ
บริษทั จะร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า ทัง้ นี้ เลขานุ การบริษทั มีหน้าทีด่ ูแล
ให้กรรมการได้รบั เอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษาและ
พิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้ นี้
กรรมการบริษัทสามารถติดต่ อเลขานุ การบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุ การบริษัทมีหน้ าที่ใ ห้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
 กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่จ ัดสรรเวลาให้อย่า งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภิปรายและเพียงพอสาหรับคณะกรรมการทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้
กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นทีไ่ ด้จากทีป่ ระชุม
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วม
ด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
 คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิม่ เติมในฐานะทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรง และเพื่อมีโอกาส
ทาความรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและ
ต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าว
 การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้
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3. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
ภายหลังจากบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษทั จะจัด
ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมา
และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป
4. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาเสนอแนวทาง
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกาหนด
เป็ นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
 ผลประกอบการของบริษทั ฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
 ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าทีแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 ประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั ฯ จะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน
 ค่าตอบแทนทีก่ าหนดขึน้ นัน้ จะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับความจาเป็นและ
สถานการณ์ของบริษทั ฯ มาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารได้
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร
เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องและในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนกรรมการหรือแต่งตัง้
กรรมการใหม่ ฝา่ ยจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริษทั ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการ
อบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกาหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุด ของบริษัท ฯ และถือเป็ น หน้ า ที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจ ารณาแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทาง
ประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุ มผี ลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็ นสาคัญ
11.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
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11.2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
3. Mr. Phua Cher Chew
กรรมการ
4. Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. Mr. Chung Tang Fong
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายจิรฐา วรปรางกุล ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. กาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย
แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามทีฝ่ ่ายจัดการจัดทา
และก ากับ ดูแลการบริห ารงานและผลการปฏิบ ัติง านของฝ่า ยจัด การ หรือ บุค คลใดๆ ซึ่ง ได้ร ับ
มอบหมายให้ทาหน้าทีด่ งั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด
3. ติดตามผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดาเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนาระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้
จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง และติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
6. จัด ให้มีน โยบายเกี่ยวกับ การก ากับ ดูแ ลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับ ใช้นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
8. แต่งตัง้ ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษทั ฯ เช่น กรรมการผู้จดั การ (Managing Director) รอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารองค์กร (Executive Vice President Corporate Affair) และรอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี (Executive Vice President Account & Corporate
Finance) และผูบ้ ริหารระดับสูงอื่นใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นจาเป็ นและสมควร
9. แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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10. ขอความเห็น ทางวิช าชีพ จากองค์ก รภายนอก หากมีค วามจ าเป็ น เพื่อประกอบการตัด สิน ใจที่
เหมาะสม
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารนัน้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ น
การมอบอ านาจ หรื อ มอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ ร ับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
3. Mr. Chung Tang Fong

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงิน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็น ชอบในการพิจารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้า งหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่ อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัด ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ในรายงานประจาปี ข องบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้









ความเห็น เกี่ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ครบถ้วน เป็ น ที่เ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามกฎ
บัตร (Charter)
รายการอื่น ที่เห็น ว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุ นทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้ า ที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ ตามหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการ
ของบริษั ท ฯ มอบหมายให้ ในขณะที่ค วามรับ ผิด ชอบส าหรับ กิจ กรรมทัง้ หมดของบริษั ท ฯ ต่ อ
บุคคลภายนอกนัน้ ยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ
11.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. Mr. Phua Chian Kin
2. นายชาติชาย พานิชชีวะ
3. Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้คาแนะนาเกีย่ วกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดาเนินงานประจาปี และ
งบประมาณของบริษทั ฯ
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2. ดาเนินการจัดการให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
กาหนดไว้
3. ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการดาเนินงานของบริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกเดือน
4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
5. ตรวจสอบ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ แก่คณะกรรมการ
บริษทั
6. ตรวจสอบ และอนุ มตั ิธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท ฯ
การจัด การทรัพ ยากรบุ ค คล การเงิน และการคลัง การบริห ารงานทัว่ ไป และธุ ร กรรมต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุ มตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั
พิจารณากาหนดไว้
7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสีย่ ง และระบบการควบคุมความเสีย่ งของบริษทั ฯ
8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงาน ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
จะต้องไม่กระทาการหรืออนุ มตั ริ ายการใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั ฯ (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทัง้ นี้ การอนุ มตั ริ ายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และ
หลักการต่างๆ ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
9. จัดหาทีป่ รึกษา หรือบุคคลทีม่ คี วามเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามความจาเป็ น
10. ร้องขอให้ผบู้ ริหารหรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องที่
มีการอภิปรายกันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
11. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการทีค่ ณะกรรมการบริหารดาเนินการภายใต้อานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็ นและสมควรทีจ่ ะต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
12. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของตนเป็ นประจาทุกปี
13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎบัตรฉบับนี้
14. ดาเนินการอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน
5 ท่าน ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
Mr. Chung Tang Fong
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
นายชาติชาย พานิชชีวะ
Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนาเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ฯ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของ
กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
3. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
ผู้จ ัด การ และผู้บ ริห ารระดับ สูง สาหรับ ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมการบริษัท ให้
คณะกรรมการบริษทั นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11.2.5 ผูบ้ ริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมการ และด าเนิ น การเพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามภารกิจ วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทาง และ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังกล่าวด้วย รวมถึงการสังการและก
่
ากับดูแลการดาเนินงาน
โดยรวม
2. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายสายงาน/แผนก หรือ
การพ้นจากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกีย่ วกับ
พนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ
3. พิจารณาและดาเนินการให้มกี ารปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเพื่อรักษา
ระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
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4. ดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ
5. ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ
ตามหนังสือมอบอานาจ และ/หรือให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการของ
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้
ทัง้ นี้ อานาจ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือการ
มอบอ านาจในการอนุ ม ัติร ายการใดที่ต นหรือ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง มีส่ ว นได้ เ สีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
11.3.1 กรรมการบริษทั
การสรรหาคณะกรรมการบริษั ท จะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ โ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และนาเสนอต่ อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ซึง่ องค์ประกอบการสรรหาและแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั
2. ต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยชัน้ ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3. เป็ นผู้มคี วามรู้ในกิจการของบริษัท ฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถทีม่ เี พื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
4. เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตและมีคุณธรรมสูง
กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอื่นๆ เกิ นกว่า 5 บริษัท ในกรณีท่ี
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง มีต าแหน่ ง เป็ น กรรมการในบริ ษัท ที่จ ดทะเบีย นอื่น ๆ เกิน กว่ า 5 บริษั ท
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการท่านดังกล่าว และรายงาน
เหตุผลในการแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ หมดออก
จากตาแหน่ ง หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทัง้ หมดออกเป็ นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่
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ออกมีจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 เสียชีวติ
 ลาออก (โดยมีผลตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จดหมายลาออก)
 ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศทีอ่ อกตามความของกฏหมาย
หรือตามข้อบังคับบริษทั
 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
 ศาลมีคาสังให้
่ ออก
11.3.2 กรรมการอิ สระ
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ ามกฏหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศข้อบังคับ และกฏระเบียบที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้จ านวน
กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ รายละเอียดดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุ มของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือ น
ประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการ
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
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ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่ งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัท ฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
10. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
11.3.3 กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัตโิ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ซึ่ง องค์ป ระกอบการสรรหาและแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะ
สามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามคานิยามของกรรมการอิสระที่กาหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
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2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จด
ทะเบียน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกาหนด 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เมื่อ
สิน้ สุดวาระการดารงตาแหน่ ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่ งตัง้ ให้เข้าดารง
ตาแหน่งใหม่อกี ได้ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ อาจเห็นสมควร
11.3.4 กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุ มตั ิการแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารทาหน้ าที่ในการ
บริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
กลันกรองเรื
่
่องต่ างๆ ก่ อนนาเสนอต่ อคณะกรรมการ ตลอดจนติด ตามการดาเนิน นโยบายและแนว
ทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11.3.5 ผูบ้ ริหารระดับสูง
การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผู้
พิจารณาถึงคุณสมบัติท่คี รบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ท่เี ป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
11.4 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในของบริษัท ฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. บริษทั ฯ จะให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เป็ นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ท่ตี ้องจัดทาและส่งรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2. บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ นระดับรองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุ การของบริษั ทฯ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาและนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การ
แต่ ง ตัง้ ให้ดารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการและ/หรือ ผู้บ ริห าร หรือ รายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครอง
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
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3. บริษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ น
ระดับรองผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท
จนกว่าบริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผู้
ดารงต าแหน่ ง ระดับ บริห ารในสายงานบัญ ชีห รือ การเงิน ที่เ ป็ น ระดับ รองผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จ ัด การหรือ
เทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วัน
ล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ภายใน 24
ชัวโมง
่
หลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อ
บุคคลอื่น
4. บริษทั ฯ กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่
การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
11.5 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2556-2557 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ให้แก่บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2556
435,000

บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผสู้ อบบัญชีในปี 2556-2557
11.6 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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ปี 2557
2,745,000

