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11.

กำรกำกับดูแลกิจกำร

11.1

คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ)เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิ
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีความโปร่ งใส
ในการดาเนินงานของบริ ษัทในทุกระดับชันทั
้ งในส่
้ วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิ งาน ผู้บริ หาร ตลอดจนคณะกรรมการ และ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุนและสาธารณชนทัว่ ไปซึ่งรวมถึงการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการและผู้บริ หารให้ สอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice)
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ ให้ แนวทางไว้ ซึง่ สาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งสิทธิ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ
พื ้นฐานต่างๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ
และการลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น ซึง่ นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานดังกล่าวแล้ วบริ ษัทกาหนดให้ มีการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทจะเผยแพร่ ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุมตลอดจนเอกสารข้ อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้ วน รวมถึง
แจ้ งกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุมและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุมและออกเสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆเข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น และข้ อ เสนอแนะต่า งๆได้ อ ย่างเต็ มที่ และเป็ นอิ สระ โดยบริ ษั ทจะให้ ข้อ มูลรายละเอี ยดในเรื่ อ ง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
4) กรรมการทุกคนจะเข้ าร่ วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
5) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้นบริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกั น เพื่อเป็ นการสร้ างความมั่นใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่ า
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสมโดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเองสามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อผู้อื่นมาประชุ มและออก
เสียงลงมติแทนได้ ทังนี
้ ้การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษั ทและตามลาดับวาระการประชุมที่มีซึ่งบริ ษัท
จะจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทังจะไม่
้
เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์
ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้ แจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กร
ถือปฏิบตั ิโดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนนัน้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลและพิจารณาตัดสินความผิดในกรณีที่มีกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารมีการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัว และมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทสาหรับตนเอง คู่
สมรสและบุต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญ กับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน
เจ้ าหนี ้และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เป็ นต้ น ผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้ องบริ ษัท
จะไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เ สียตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มี บริ ษัทได้ พิจารณาให้ มี
กระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียตามบทบาทและหน้ าที่ที่มีในการสร้ างเสริ มผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้ กบั กิจการและสร้ างผลประโยชน์
ที่เป็ นธรรมให้ แก่ทกุ ฝ่ าย นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่ อสื่อสาร เสนอแนะหรื อให้ ข้อมูล
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
บริ ษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความมัง่
คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี ้
 ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรมและ
ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้ นการ
พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษา
สภาพแวดล้ อ มในการท างานโดยค านึง ถึ ง ความปลอดภัย ในการท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของ
พนักงานเป็ นสาคัญ
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 การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทา
ร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทังสองฝ่
้
าย
 การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลงที่มี
 เอาใจใส่แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลูก ค้ า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ ลูก ค้ า ทัง้ ด้ า นคุณ ภาพสิน ค้ า และการ
ให้ บริ การที่ดีและได้ มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้ า และการให้ ความสาคัญกับการกาหนด
ราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมภายใต้ นโยบายการกาหนดราคาที่มี
 การปฏิ บัติ ตามกรอบกติก า การแข่ง ขัน ที่ดี รวมถึ ง หลีกเลี่ย งวิ ธีก ารที่ไม่สุจริ ต เพื่อ ทาลายคู่แข่ง
ทางการค้ า
 ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสัง คมใกล้ เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม รวมถึงให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม
เพื่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัท ทัง้ ข้ อมูลด้ านการเงิ นและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงิ นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลาและโปร่ งใส โดยเปิ ดเผยผ่าน
ช่องทางต่างๆที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนดซึ่งข้ อมูลสาคัญ
ที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริ ษัทซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริ ษัทจะดูแลให้ คณ
ุ ภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระซึ่งได้ รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้ แก่ เปิ ดเผยข้ อมูล
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงรวมถึงรูปแบบ
และลักษณะของค่าตอบแทนและรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ทังนี
้ ้ข้ อมูลต่างๆ
ข้ างต้ นนอกจากจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณะผ่านช่องทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วบริ ษัทจะเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายซึ่ง
สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดย
คณะกรรมการของบริ ษัทมีความเป็ นอิส ระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมและมีหน้ าที่
สาคัญในการกาหนดนโยบายบริ ษัท รวมถึงกากับดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารรวมถึงประเมินผล
การดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึง่ บริ ษัทมีคณะกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่มาจาก
ฝ่ ายบริ หารจานวน 4 ท่าน กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ เป็ นอิสระจานวน 3
ท่าน ซึ่งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะจึ
้
งถื อเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารอย่างเหมาะสม
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นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านและมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นซึง่ จะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เพื่อให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กบั บริ ษัท ได้ รวมทัง้
อัตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ค วามรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัท และพร้ อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรั บปรุ งตัวเองให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อ สัตย์ สจุ ริ ต
ระมัดระวังและรอบคอบโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนีก้ รรมการบริ ษัททุก
คนยัง อุทิ ศ เวลาเพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละเพี ย งพอรวมทัง้ ถื อ ปฏิ บัติ ใ นการเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริ ษัทยัง ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลาซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน ข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ องตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่าน
ช่องทางต่างๆทังการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สือ่ ของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษัทภาย
หลังจากการนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ ว
11.2

คณะกรรมกำรชุดย่ อย

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะอนุก รรมการทัง้ 4 คณะคื อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ดังนี ้
11.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีจานวน 3 ท่านประกอบด้ วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. นายเทพกุล
พูลลาภ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางธีลาพร
คงฉิม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ดร.สมนึก
ศิริสนุ ทร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาววัลดี สีบุญเรื อ ง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ
นางธี ลาพร คงฉิ ม เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8520 ซึ่งจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ) การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ และการศึกษาระดับปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีเพื่อการ
วางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจาปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและ
จาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท โดยสอบทานร่ ว มกับผู้สอบบัญ ชี ภายนอก และผู้จัด การแผนกตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในเรื่ องดัง กล่าวให้ มีความถูกต้ องและ
ครบถ้ วน ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
7. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
10. ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หารหรื อพนักงาน
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
12. ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึ กษาในกรณี
จาเป็ น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้ อมทัง้
ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับการแต่งตังจนถึ
้ งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งใหม่ได้
11.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. นายนิรันดร์
เชาว์กิตติโสภณ
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางวรรณี
เชาว์กิตติโสภณ
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการบริ หาร
4. นางวรนุช
บูรณจินดารัตน์
กรรมการบริ หาร
5. นายธณิศร
อินมณี
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และรายงานผล
การด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทัง้ นี ใ้ นการด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารต้ องมี
คณะกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นบั ได้ อย่างน้ อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของ
คณะกรรมการบริ หารทังหมด
้
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2. พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคลให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้ มีการแบ่งแยก
หน้ าที่ที่อาจเอื ้อให้ เกิดการทาทุจริ ต ออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขันตอนและวิ
้
ธีการทาธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
และนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ ออนุมัติห ลัก การ รวมถึง ควบคุมให้ มี การถื อปฏิบัติต ามหลักการและ
ข้ อกาหนดที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
3. พิจ ารณางบประมาณประจ าปี และขัน้ ตอนในการใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันบริ ษัท ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
7. รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆของบริ ษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัทและเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10. กากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ูปฏิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุการณ์หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อการกระทาผิดกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญจะต้ องรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดาเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นหรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
12. การดาเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆซึ่งได้ รับการลงมติ และ/หรื อ อนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการและ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้ วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
11.2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – นำมสกุล
1. นายนิรันดร์
เชาว์กิตติโสภณ
2. นางวรรณี
เชาว์กิตติโสภณ
3. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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ชื่อ – นำมสกุล
4. นายธณิศร
อินมณี
5. นางวนิดา
ศรี กนั ใจ

ตำแหน่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโดยให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
แต่ละประเภทให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ หน่วยงานต่างๆมีสว่ นร่วมในการบริ หารและควบคุมความเสีย่ ง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์ กร และกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ยงนันให้
้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและปรับปรุ งให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสีย่ ง
5. มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงหรื อแต่งตังและก
้
าหนดบทบาทที่ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้ าที่
บริ หารความเสีย่ งตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ การบริ หารความ
เสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
7. จัดทาคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
8. ระบุความเสีย่ งด้ านต่างๆ พร้ อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังแนวโน้
้
มซึ่งมีผลกระทบ
บริ ษัท
9. จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรื อลดความเสีย่ ง
10. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริ หารความเสีย่ ง
11. จัดวางระบบบริ หารความเสีย่ งแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
11.2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. นายเทพกุล
พูลลาภ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางธีลาพร
คงฉิม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางวรรณี
เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ด้ ำนกำรสรรหำ
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชานาญแต่ละด้ านที่ต้องการให้ มี
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2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้ องเสนอชื่อกรรมการให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ ดารงตาแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรื อการใช้ บริ ษัทภายนอกช่วย
สรรหา หรื อพิ จารณาจากบุค คลจากทาเนี ยบกรรมการอาชี พ หรื อ การให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื่ อ บุค คลที่
เหมาะสม เป็ นต้ น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนันมี
้ คณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท หากได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้
7. พิจารณาสรรหาผู้บริ หารระดับสูง ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ด้ ำนกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้ เ หมาะสมเพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ มีความเป็ น
ธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสาเร็ จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่า
เบี ้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิที่อตุ สาหกรรมเดียวกันใช้ อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริ ษัท
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที่บริ ษัทต้ องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หารสายงาน และผู้บริ หารระดับสูงตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4. กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หารสายงาน และผู้บริ หารระดับสูง ตาม
หลักเกณฑ์ ก ารจ่ายได้ พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดั การ กรรมการบริ หารสายงาน และผู้บริ หารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทนาเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ เกิด
การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้ อย่างแท้ จริ ง
ผังตำรำงอำนำจอนุมัติ
เรื่อง
1. การอนุมตั งิ บประ มาณ
รายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม
ระหว่างปี

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
บริหำร

กรรมกำร
ผู้จัดกำร

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร

เกินร้ อยละ 10 ของ
งบประมาณรวม

ไม่เกินร้ อยละ 10
ของงบประมาณรวม

-

-
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เรื่อง
2. การอนุมตั เิ พิ่มเติม
งบประมาณค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หาร

คณะกรรมกำร
บริษัท
เกินกว่าร้ อยละ 20
ของงบประมาณ
แต่ละประเภท

คณะกรรมกำร
บริหำร
ไม่เกินร้ อยละ 20
ของงบประมาณ
แต่ละประเภท

กรรมกำร
ผู้จัดกำร
ไม่เกินร้ อยละ 10
ของงบประมาณ
แต่ละประเภท

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร
ไม่เกินร้ อยละ 5
ของงบประมาณ
แต่ละประเภท

3. อนุมตั ิการขายสินทรัพย์
ยกเว้ นอสังหาริมทรัพย์

เกินกว่า
1,000,000 บาท

ไม่เกิน
1,000,000 บาท

ไม่เกิน
500,000 บาท

ไม่เกิน
100,000 บาท

4. อนุมตั ิการแจ้ งการจัดหา
(ขอซื ้อ)เพื่อผลิตสินค้ าหรื อ
ให้ บริ การ

เกินกว่า
10,000,000 บาท

ไม่เกิน
10,000,000 บาท

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

ไม่เกิน
3,000,000 บาท

5. อนุมตั ิการจัดหา (สัง่ ซื ้อ)
วัตถุดิบ/อะไหล่หรื อวัสดุอื่นๆ
ต่อฉบับ เพื่อผลิตสินค้ าหรื อ
ให้ บริ การ

-

เกิน
5,000,000 บาท

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

ไม่เกิน
3,000,000 บาท

6. อนุมตั ิการให้ สว่ น ลดตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

เกินกว่าร้ อยละ 20
ของราคาขาย หรื อ
มูลค่าเกิน
1,000,000 บาท

7. การเบิกจ่ายจากวงเงินสด
ย่อย

เกินกว่า 100,000
บาท/ครัง้

ไม่เกินร้ อยละ 20
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
ของราคาขาย หรื อ
ราคาขาย หรื อมูลค่าไม่ ราคาขาย หรื อมูลค่าไม่
มูลค่าไม่เกิน
เกิน 500,000 บาท
เกิน 100,000 บาท
1,000,000 บาท
(แล้ วแต่จานวนใดจะ (แล้ วแต่จานวนใดจะ
(แล้ วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า)
ต่ากว่า)
ต่ากว่า)
ไม่เกิน 100,000
บาท/ครัง้

ไม่เกิน 50,000
บาท/ครัง้

ไม่เกิน 3,000
บาท/ครัง้

หมายเหตุ :
- ผู้มีอานาจในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนเองมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- การทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องดาเนินการตามขัน้ ตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังกฎหมาย
้
กฏระเบียบและประกาศคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง
- อานาจอนุมตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น (ฉบับแก้ ไขครัง้ ที่ 2) ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปร
สภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

11.3

กำรสรรหำและแต่ งตัง้ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทนัน้ บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ ง
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี ้
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11.3.1 องค์ ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
1. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรและกรรมการของบริ ษัท
จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
2.1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน
หนึง่ ในสาม (1/3) และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท นันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดหรื อกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะ
ั้
เหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่า
วาระที่ ยัง เหลื อ อยู่ข องกรรมการที่ ต นเข้ า มาแทน และมติ ข องคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ อ ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
7. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการ
ซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
11.3.2 องค์ ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1
คนต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ด้ านการบัญชี และการเงิ น วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ วหากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้
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มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุ
้
ดใหม่ ก็ให้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุ
้
ดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง
และ/หรื อเป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้ จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบั ญชีซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ น
แต่ จ ะได้ พ้ นจากการมี ลั ก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมีลัก ษณะดัง กล่า วมาแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ นค าขออนุญ าตต่อ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดือน
หน้ า 11 - 12

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ประจาหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และ
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที่จะสามารถท าหน้ า ที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.3 องค์ ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
บริ ษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและโดยที่คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตังกรรมการบริ
้
หารคนหนึ่ง
เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
11.3.4 องค์ ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยประกอบด้ วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้ วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารโดยส่วนใหญ่ ทังนี
้ ้ให้ แต่งตัง้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึง่ คน ขึ ้นเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.3.5 องค์ ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่งได้ รับการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี จานวนตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร และโดยที่ คณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่ง ตัง้
กรรมการบริ หารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
11.3.6 องค์ ประกอบและกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมการผู้จัด การให้ ม าจากการเสนอชื่ อ ของคณะกรรมการบริ ห ารโดยคัด เลือ กจากบุค คลที่ มี ชื่ อ เป็ นคณะ
กรรมการบริ หารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อเข้ า
มาดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
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11.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทไม่ได้ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมแต่อย่างใด ทาให้ ไม่มีการกาหนด
นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
11.5

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครั ง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติที่
เกี่ยวข้ องกับระเบียบข้ อบังคับในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ทาง
บริ ษัทมีข้อกาหนด ดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
ก) ต้ องรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ข) ต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ค) ต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัท
และ/หรื อเข้ าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท อันอาจก่อให้ เกิ ดความ
เสียหายต่อบริ ษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
และ 24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิ ดเผยงบการเงินหรื อข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชน โดยข้ อกาหนดดังกล่าวให้ รวม
ความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร และลูกจ้ างของบริ ษัท ด้ วย หากผู้ใดฝ่ าฝื นระเบี ยบ
ข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดร้ ายแรง
2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ต้ องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ในบริ ษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59
3. ทางบริ ษัทได้ ประกาศข้ อบังคับดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างทราบโดยทัว่ กัน
นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
รายเดียวในทวีปอเมริ กา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงในการ
ดาเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริ ษัท ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทด้ วยเช่นกัน ดังนันในกรณี
้
ที่มีข้อมูลซึง่ เกิดจากปั จจัยภายในหรื อปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท บริ ษัทจะมีการจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าว
รวมถึงจะควบคุมและพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริ ษัทว่าจะเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อไม่ และจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน
รวมถึงพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทให้ ทราบโดยพร้ อมเพรี ยงกัน และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 57 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริ ษัท
ได้ กาหนดแนวทางปฎิบตั ิในการเปิ ดเผยข้ อมูลภายในที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัท
โดยเมื่อผู้บริ หารของบริ ษัทเห็นว่า หากมีการเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์บางอย่างที่มีแนวโน้ มที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อความ
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มัน่ คงในการดาเนินการธุรกิ จ และผลประกอบการของบริ ษัทอย่างมีนัยสาคัญ ผู้บริ หารของบริ ษัทจะรี บดาเนินการเรี ยก
ประชุมกรรมการบริ ษัทโดยเร็ วที่สดุ เพื่อพิจารณาประเมินระดับของผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น และบริ ษัทจะรี บ
ดาเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น และแนวทางการป้องกัน แก้ ไขความเสี่ยงดังกล่าว โดย
จะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้ าในวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าควรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว โดย จะ
รายงานก่อนเวลาการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง หรื อหลังเวลาการซื ้อหรื อ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีที่บริ ษัทมีเหตุสดุ วิสยั ไม่อาจปฏิบตั ิตามภายในระยะเวลาที่กาหนดข้ างต้ นได้
บริ ษัทจะรายงานก่อนเวลาการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมงของวันทาการถัดไป
11.6

ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับ งวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 ให้ แก่บริ ษัท สหการสอบ
บัญชี จากัด และบริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้สอบบัญชี ได้ แก่ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334
จากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2557 และปี 2558 โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี ดังนี ้
หน่ วย : บำท

ค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวม

ปี 2555
205,000
205,000

ปี 2556
255,000
255,000

หมายเหตุ : /1ยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2. ค่ ำบริกำรอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี -
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ปี 2557
500,000
620,000
1,120,000

ปี 2558
500,000/1
330,000
830,000

