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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดวี ่าเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดาเนินงาน
ของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ซึง่ จะนาไปสู่ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2557 ได้มมี ติให้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการขึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสาคัญตัง้ แต่
โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่าง
โปร่ ง ใส ชัด เจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อ เป็ น แนวทางในการบริห ารองค์ก ร ท าให้เ กิด ความเชื่อ มัน่ ว่ า
การดาเนินงานใดๆ ของบริษทั กระทาด้วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝา่ ย โดยครอบคลุมหลักการสาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุ้น
นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการได้รบั
ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษทั สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ตระหนักดีว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นช่องทางสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ของบริษทั จะสามารถใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ ได้
บริษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1.1) บริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ
หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.2) ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ทีบ่ ริษทั จะจัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
1.3) อานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทัง้ ในเรื่องสถานที่ และเวลา
ทีเ่ หมาะสม
1.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะดาเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา และ
ลงคะแนนเรียงตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อ มูลที่เป็ นสาระสาคัญ หรือเพิม่ วาระการประชุมโดยไม่
จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มคี วามสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
1.5) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง เว็บไซด์ของบริษัท ในกรณีท่เี ป็ นหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้
อย่างสะดวก และครบถ้วน
1.6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกัน
1.7) จดบัน ทึก รายงานการประชุ ม ให้ค รบถ้ว น ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว โปร่ ง ใส และบัน ทึก ประเด็น ซัก ถาม และ
ข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ ี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้บริษทั จะจัดให้มกี ารบันทึกวีดที ศั น์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง และบริษทั จะ
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นาส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่
กาหนด รวมถึงนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและ
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ดังนี้
2.1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมตามระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ หรือระเบีย บทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นได้ศกึ ษาข้อมูล
อย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังเลขานุ การ
บริษทั และบริษทั จะรวบรวมเพื่อนาคาถามทีส่ าคัญไปชีแ้ จงในทีป่ ระชุมต่อไป
2.2) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ หรือเสนอวาระ
การประชุมเพิม่ เติมได้ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน
2.3) อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติ
แทนได้ โดยจะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
2.4) บริษทั จะกาหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึง
ได้กาหนดบทลงโทษเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั หรือนาข้อมูลของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว
ตามนโยบายการป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทรวมถึง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินหรือข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษทั ให้แก่สาธารณชนทราบ
2.5) บริษทั จะให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงิน
ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี ้องจัดทา และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของ
ตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.6) บริษัทจะดาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารที่ดาเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษั ท ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้อ มจะต้ อ งแจ้ ง การมีส่ ว นได้เ สีย นั น้ ๆ ให้ เ ลขานุ ก ารบริษัท ทราบเพื่อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสีย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมัน่ รวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว จึงได้มกี าร
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษัทมีความมุ่งมันที
่ ่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้ นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยังยื
่ น และ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และเพื่อเพิม่ มูลค่าของบริษทั โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
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และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิ ดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่จะ
เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงาน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ิกบั พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนั ก งานอย่ า งเหมาะสม ตามความรู้ค วามสามารถของพนั ก งานแต่ ล ะคน ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
สาหรับพนักงาน การประกันชีวติ แบบกลุ่ม
คู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝา่ ยอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบ
รวมทัง้ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามสัญญา ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ลูกค้า
บริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เช่น การจาหน่ายสินค้าทีม่ คี ุณภาพ การรักษาความลับ
ของลูกค้า โดยบริษทั มีหน่วยงานหรือบุคคลทีท่ าหน้าทีด่ แู ลความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ชุมชนและสังคม
บริษัทมีความมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน เน้นการปลูกฝงั จิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
สิง่ แวดล้อม
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานเอาใจใส่ต่อกิจการที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม โดยจัดให้มี
มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษทั จะให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ ข้อมูลของบริษทั ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลทัวไปที
่
่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โดยภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั จะทาการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และ
ผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานทางการบัญชีซง่ึ เป็ นที่ยอมรับโดยทัวไป
่ และบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน
บทบาท และหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั รวมถึงจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจาปี ของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1)
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ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั จะจัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
ทาหน้าทีต่ ดิ ต่อและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ
ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็ นจริง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั การกากับดูแลกิจการให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย และแนวทางทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝา่ ย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสีย ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปในทิศทางทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้มกี ารจัดทาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั จะร่วมแสดง
ความคิด เห็น เพื่อ ให้เ กิด ความเข้า ใจในภาพรวมของธุร กิจ ร่ ว มกัน ก่ อ นที่จ ะพิจ ารณาอนุ ม ัติ และติด ตามให้มีก าร
บริห ารงานเพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ว างไว้ โดยยึด ถือแนวทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ทาหน้าทีก่ าหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกากับ
ดูแลให้คณะผู้บริหาร มีการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อ ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมันคง
่
สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 คน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 คน
และเป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด ซึง่ ในจานวนนี้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่ งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
โดยสามารถตัง้ คาถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีทม่ี คี วามเห็นขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อนึ่ง คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา
ทัง้ นี้ บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน และมีการ
ถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทั ทาหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงาน
ของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด
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5.2 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากต าแหน่ ง จ านวนหนึ่ ง ในสามเป็ น อัต รา
ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังการแปรสภาพนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อกี ได้โดยที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวติ
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ปี ระชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
5. ศาลมีคาสังให้
่ ออก
5.3 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาเป็ นผูพ้ จิ ารณาบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัตกิ ารทางานทีด่ ี และมีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อองค์กร สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษทั
นอกจากนี้ยงั คานึงถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของบริษทั อีกด้วย มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส สร้างความมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
5.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาเสนอแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ โดยมีนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. ผลประกอบการของบริษัท และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั จะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน
4. ค่าตอบแทนทีก่ าหนดขึน้ นัน้ จะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับความจาเป็ นและ
สถานการณ์ของบริษทั มาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารได้
5.5 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
บริษทั กาหนดให้กรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับชอบของตนในการกากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษทั รวมทัง้ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะ
เป็ นผู้กาหนดนโยบาย เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนงบประมาณ
ประจาปี และกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มี
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การจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ใน
การดาเนินธุรกิจ
5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษทั กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิม่
ตามความจาเป็ น และเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2. มีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องที่
จะเข้าเป็ นวาระการประชุม ทัง้ นี้เลขานุ การบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รบั เอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
3. จัด สรรเวลาให้อ ย่ า งเพีย งพอที่ฝ่ า ยจัด การจะเสนอเอกสารข้อ มู ล เพื่อ อภิ ป ราย และเพีย งพอส าหรับ
คณะกรรมการทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุป
ความเห็นทีไ่ ด้จากทีป่ ระชุม
4. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสีย ในเรื่องทีพ่ จิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง หากเป็ น
การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าว
5. การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้
5.7 รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ โดย
เลือ กใช้น โยบายบัญชีท่ีเ หมาะสม และถือ ปฏิบ ัติสม่ า เสมอ และใช้ดุ ลยพินิ จ อย่ า งระมัด ระวัง ในการจัด ท า รวมทัง้
กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั
5.8 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารเสริมความรูแ้ ก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร โดยให้กรรมการ
และผู้บริหารแต่ละท่านเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่ วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคน
11.2 คณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ
บริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยได้มี
การกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
11.2.1 คณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดาเนินกิจการของบริษัทให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. จัดให้มกี ารทาและรับผิดชอบต่อการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมกากับ
ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั ินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ ของบริษัทที่
เสนอโดยฝา่ ยบริหาร
5. ติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. ดาเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภ าพ และจัดให้มกี ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
7. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับ
ดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
8. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด กับบริษัทหรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
9. กากับและดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทารายการที่เกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอื่น
10. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดที่จ ะท าขึ้น กับ บริษัท หรือ บริษัท ย่ อ ย ตามที่นิ ย ามไว้ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
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11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระทัง้ หมดคือจานวน 3 คน ซึง่ เป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักใน
การสอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.2.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห ารประกอบด้ว ยกรรมการบริห ารทัง้ สิ้น จานวน 6 คน โดยคณะกรรมการบริห ารจะเป็ น
ผูก้ าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และเพื่อให้
การบริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุ มตั กิ ารกาหนดขอบเขต
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่
และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. พิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ายบริหาร และนาเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของ
บริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ติ ่อไป
3. พิจารณาอนุมตั กิ ารดาเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในตารางอานาจอนุ มตั ทิ ผ่ี ่านการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ทไ่ี ด้ร ับอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าทา
สัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั เช่นการจัดซือ้ โดย
วงเงินสาหรับแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางอานาจอนุ มตั ทิ ผ่ี ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าทาสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องดังกล่าว
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนทีส่ าคัญๆ ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในงบประมาณประจาปี ตามทีจ่ ะได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบประมาณทีร่ บั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั และเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
8. มีอานาจในการจัดหาสถานทีเ่ พื่อขยายสาขาและอนุมตั กิ ารจัดตัง้ สานักงานสาขาต่างๆ รวมถึง การใช้จ่ายทาง
การเงินเพื่อใช้ในการเปิ ดสาขา ตามทีก่ าหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจาปี ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้อนุ มตั ไิ ว้
แล้ว โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในตารางอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั แล้ว รวมถึงการเข้าทาสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
9. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษทั โดยวงเงิน
สาหรับแต่ละรายการให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในตารางอานาจอนุมตั ทิ ผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้วทัง้ นี้
ในกรณีทต่ี อ้ งใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั
10. กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตัง้ แต่ระดับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมตั อิ ตั รากาลังคนทีไ่ ม่อยู่ในงบประมาณประจาปี
11. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
12. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มี ลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั
ย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุ มตั ิการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่อ ง
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ ม ั ตติ ่อไป ยกเว้นเป็ น
การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3
คน ซึง่ มีกรรมการอิสระทาหน้าทีเ่ ป็ นประธาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบายทีเ่ กี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั นิ โยบาย
ดังกล่าว และกาหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์นนั ้ รวมถึงพิจารณาอนุมตั นิ โยบายดังกล่าว และกาหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์นัน้ รวมถึงพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมตั กิ ารกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่ างๆ
รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามทีก่ าหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อ เสนอรายชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข้า รับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการบริษัท กรรมการชุ ดย่ อ ย ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทม่ี ตี าแหน่งว่างลง
3. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินสาหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั และ
บริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ติ ่อไป
4. ประเมินผลประกอบการของบริษทั เพื่อกาหนดการให้โบนัส และการขึน้ เงินเดือนประจาปี ของบริษทั โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถ
อนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรือ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งก าหนด) มีส่ว นได้เ สีย หรือ อาจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน
ไม่มอี านาจอนุ มตั ิการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป
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11.2.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีมติให้จดั ตัง้ คณะอนุ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อกลันกรองและพิ
่
จารณาความเสีย่ งรวมถึงนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยรวม โดยมีหน้าทีส่ รุปดังนี้
1. น าเสนอนโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ย งโดยรวม (Integrated
Risk
Management)
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและกาหนดเป็ นนโยบายให้ปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร
2. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามแผนจัดการความเสีย่ งของบริษทั
3. สือ่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสีย่ งทีส่ าคัญ
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสีย่ ง และการจัดการบริหารความเสีย่ ง
11.2.6 เลขานุการบริษทั
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษทั และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4.4 รายงานประจาปีของบริษทั
4.5 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
11.2.7 ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษทั
2. จัดทา และนาเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการ
บริห ารงานของบริษั ท และหลัก เกณฑ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
3. ดาเนินการหรือบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. กากับดูแลการดาเนินงานหรือการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
5. พิจารณาอนุมตั กิ ารดาเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในตารางอานาจอนุ มตั ทิ ผ่ี ่านการอนุ มตั ิ
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จากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ท่ี ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าทา
สัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
6. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่นการจัดซื้อ
โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางอานาจอนุ มตั ิท่ี ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทาสัญญาต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนทีส่ าคัญๆ ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในงบประมาณประจาปี ตามทีจ่ ะได้ร ั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบประมาณทีร่ บั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทและเป็ นไปตามอานาจอนุ มตั ิทผ่ี ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเข้าทาสัญญา
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว
9. กาหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตัง้ แต่ระดับ C2 ลงไป
10. มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
11. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินการทางธุรกิจ
รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งของบริษัทเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และข้อบังคับ รวมทั ้งนโยบายของบริษัทตามหลัก
ธรรมาภิบาล
12. มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ และ/หรือ
ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือบริษทั ได้กาหนดไว้
13. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ น
คราวๆ ไป
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเรื่องใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอานาจอนุ มตั ิการดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ิ
ต่ อ ไป ยกเว้น เป็ น การอนุ ม ัติร ายการที่เ ป็ น ไปตามธุ ร กิจ ปกติแ ละเงื่อ นไขการค้า ปกติซ่ึง เป็ น ไ ปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
11.2.8 อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารมอบอานาจ
ดาเนินงาน (Authority Table) ของบริษทั เพื่อให้ผมู้ อี านาจในการบริหารงานมีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านทัวไป
่
ประจาของบริษทั นอกจากนี้การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอานาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัด แย้งกับบริษทั หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ การอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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ประเภทธุรกรรม
(หน่วย : บาท)

1 ด้านการตลาด
(1) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายและแผนการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั
(2) อนุมตั แิ ละมอบอานาจช่วงอนุมตั กิ ารเบิกจ่าย
เพือ่ เสนอราคางาน เข้าทาสัญญา/นิตกิ รรมใดๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจ
2 ด้านการลงทุน
(1) อนุมตั กิ ารลงทุนในการเปิดสาขา
(2) อนุมตั กิ ารลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ทีด่ นิ
อาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้าง สิทธิการเช่า
(ตามทีก่ าหนดในงบประมาณ)
(3) อนุมตั กิ ารลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ทีด่ นิ
อาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้าง สิทธิการเช่า
(นอกเหนือจากทีก่ าหนดในงบประมาณ)
(3) การทาสัญญากูย้ มื /ขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน
(4) การชาระเงินเพือ่ การดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั
3 ด้านการบริ หารงานทั ่วไป
(1) กาหนดงบประมาณประจาปี
(2) อนุมตั กิ ารตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ ถาวร
(3) เปิดบัญชีลกู ค้า กาหนดวงเงิน และระยะเวลาการ
ชาระหนี้
(4) การขอสังซื
่ อ้ สินค้า/ธุรกรรม

ผูอ้ านวยการ

ประธาน
เจ้าหน้ าที่ บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ ษทั

< 2,500,000

< 10,000,000

< 25,000,000

> 25,000,000

< 2,500,000

< 10,000,000

< 25,000,000

> 25,000,000

-

< 20,000,000
< 50,000,000

< 50,000,000
< 100,000,000

> 50,000,000
> 100,000,000

-

< 25,000,000

< 50,000,000

> 50,000,000

-


ตามอานาจอนุมตั ทิ ต่ี กลงกับธนาคารโดยผ่านคณะกรรมการบริษทั

< 500,000
-

< 5,000,000
< 50,000,000


< 20,000,000
< 150,000,000


> 20,000,000
> 150,000,000

< 75,000,000

< 150,000,000

< 500,000,000

> 500,000,000

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองบุ
่
คคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารใหม่ของบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมก่อนให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั หิ รือทดแทนกรรมการ/ผูบ้ ริหารเดิมทีล่ าออกแล้วแต่กรณี
11.3.1 กรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับบริษทั มีการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการแต่งตัง้ ถอดถอน และการ
พ้นจากตาแหน่งของกรรมการบริษทั โดยสรุปดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่ งอื่นตามทีเ่ ห็นเหมาะสม
ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่ น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร ทัง้ นี้ ผู้เป็ น
กรรมการของบริษทั ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก็ได้
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
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(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ง ได้รบั คะแนนเสีย งสูง สุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ไ ด้ร ับการเลือกตัง้ เป็ น กรรมการ เท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตั ้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้
เลือกโดยวิธจี บั ฉลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งทัง้ นี้กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนัน้ อาจจะเลือก
เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั
5. ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทัง้ นี้ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่
ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ในกรณี ท่ีก รรมการพ้น จากต าแหน่ ง ทัง้ คณะ ให้ค ณะกรรมการที่พ้น จากต าแหน่ ง ยัง คงอยู่รกั ษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ต่อไปเพียงเท่าทีจ่ าเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคาสัง่
เป็ นอย่างอื่น ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพ้นจากตาแหน่ งตามคาสังศาล
่
คณะกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
11.3.2 กรรมการอิ สระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองบุ
่
คคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการอิสระเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญในแต่ละด้าน ความเป็ น
อิสระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
และข้อกาหนดที่เกีย่ วข้องอื่นๆ กาหนดไว้ นอกจากนี้บริษทั มีนโยบายในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งใน
สามของจานวนคณะกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระมีดงั นี้
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1. ถือ หุ้น ไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้ น ที่ มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จ ะได้พ้น จากลัก ษณะดัง กล่ าวมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่ า 2 ปี นับจากวัน ที่ย่นื คาขออนุ ญ าตต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ม่ี ี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้บริก ารทางวิช าชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ จ ะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
11.3.3 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองบุ
่
คคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญในแต่ละ
ด้าน ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจในการบริหารงานและให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั
และผูถ้ อื หุน้ และจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ กาหนดไว้ นอกจากนี้
บริษทั มีนโยบายในการแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ จะต้องมีคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการอิสระดังทีก่ ล่าวข้างต้น
3. ต้องไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
4. ต้องไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
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5. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
6. ในกรณีทค่ี ณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผจู้ ดั การ หรือบุคคลอื่นปฏิบตั กิ ารแทนคณะกรรมการในเรื่องใด
การมอบหมายดัง กล่ า วต้อ งจัด ท าเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรหรือ บัน ทึก เป็ น มติค ณะกรรมการในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องผูร้ บั มอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
7. มีขอบเขต อานาจ หน้าทีต่ ามทีบ่ ริษทั กาหนดซึง่ สอดคล้องกับทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
11.4 นโยบายการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารกาหนดนโยบายการ
ลงทุนในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม เพื่อความชัดเจนในการเข้าลงทุนของบริษทั ในอนาคต ดังนี้
11.4.1 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม
บริษทั จะลงทุนในบริษัททีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษทั หรือกิจการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการทีส่ นับสนุนกิจการของบริษทั อันจะทาให้บริษทั มีผลประกอบการหรือผลกาไรเพิม่ มาก
ขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีเ่ อือ้ ประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริษทั โดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั ให้
มีความครบวงจรมากยิง่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุน
ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัท หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็ นธุรกิจที่มี
ศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
11.4.2 นโยบายการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม
บริษทั จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทน
ในการบริหารกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทจะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแล
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดาเนินงานต่างๆ ตามนโยบายทีบ่ ริษทั กาหนด รวมถึงจะต้องใช้
ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ทีอ่ นุ มตั ใิ นเรื่องทีส่ าคัญของบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และเพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีการลงทุนในบริษทั ย่อย 2 แห่งคือ บริษทั บานาน่า ไอที จากัด (“บานาน่ า ไอที”)
ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.97 (ปจั จุบนั อยู่ระหว่างชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ) และบริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด
(“แมงโก้ ช็อปปิ้ ง”) ในสัดส่วนการถือร้อยละ 76.00 ซึง่ แมงโก้ ช็อปปิ้ งประกอบธุรกิจจาหน่ ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้า ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ส่ง
กรรมการจานวน 3 คน ได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล นางสาวอารี ปรีชานุ กูล และนายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล ไปดารง
ตาแหน่ ง กรรมการของบริษัท ย่อ ยดัง กล่ าวจากจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัทย่ อย 4 คน เพื่อก ากับ ดูแ ลการ
ดาเนินงานของบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายทีว่ างไว้
11.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงมีมติอนุ มตั กิ ารกาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพื่อให้
บริษทั มีระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ของบุคคลดังกล่าว นาความลับ และ/หรือข้อมูลทางธุรกิจของบริษทั ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่กต็ าม รวมถึงการนาไปใช้เพื่อทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั ไปแล้ว
2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งจัดทา และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บ รรลุนิติภาวะ ต่ อสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ตามมาตรา 59 และ
บทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ น
ระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการบริษทั ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้
โดยให้จดั ทาและนาส่งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้
4. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐานะการเงิน และสถานะของ
บริษทั จนกว่าบริษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทั จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึ งผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และ
ในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่
เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
บริษัทได้กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตัง้ แต่
การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ไ ด้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
11.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชี 2555 - 2557 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
ปี 2555
ปี 2556
(บาท)
(บาท)
ค่าตอบแทน
1,400,000
1,800,000
จากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มคี ่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
11.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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ปี 2557
(บาท)
2,300,000

