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11.

การกากับดูแลกิ จการ

11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็ นสิง่ สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภำพ และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น ซึง่ จะนำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกฝำ่ ย ตัง้ แต่พนักงำน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นควร
ให้มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กร ทำให้เกิดควำมเชื่อมันว่
่ ำกำรดำเนินงำนใดๆ ของบริษทั
ฯ กระทำด้วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถอื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝำ่ ย
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำร และคณะผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จะยึดมันในหลั
่
กกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมัน่ และ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบำย และแนวปฏิบตั ทิ ก่ี รรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนยึดถือในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบเพื่อให้มกี ำรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็ น รำกฐำนกำรเติบ โตที่ย ัง่ ยืน สร้ำ งมู ล ค่ ำ ให้แ ก่ ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ทุ ก ท่ ำ น เพื่อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข อง
คณะกรรมกำรบริษทั ได้วำงโครงสร้ำงองค์กรให้มคี วำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงชัดเจน ซึง่
ครอบคลุมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ภำยใต้ระเบียบปฏิบตั ขิ องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการ และนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึง
บทบำท และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และคณะผู้บริหำรในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรกำกับ ดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของกิจกำร และให้ควำมเชื่อมันแก่
่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ี
เกีย่ วข้องทุกฝ่ำย ด้วยกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใสจึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยสนับสนุ นกำกับ
ดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมหลักกำรสำคัญตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี หม่ใน 5 หมวด ดังนี้
1)

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

นอกเหนือจำกสิทธิพน้ื ฐำนของผูถ้ อื หุน้ เช่นสิทธิในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในกำร
ได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริษทั ฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษัท ฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกั น เพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบริษทั จึงกำหนดนโยบำยดังนี้
1.1 บริษัท ฯ จะจัด ส่ง หนัง สือ นัด ประชุ ม พร้อ มทัง้ ข้อ มูลประกอบกำรประชุ ม ตำมวำระต่ ำ งๆ อย่ ำ ง
เพียงพอเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ โดยจะจัดส่งเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
1.2 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใด เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
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1.3 อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถอื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้ ในเรื่องสถำนที่
และเวลำทีเ่ หมำะสม
1.4 ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ จะดำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยจะพิจำรณำ
และลงคะแนนเรียงตำมลำดับวำระทีก่ ำหนดไว้ไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญหรือเพิม่ วำระกำรประชุมโดย
ไม่จำเป็ นและเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำงๆ
1.5 เพิม่ ช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนทำง เวบไซต์ของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี ป็ นหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถอื หุน้ ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ำเพื่อให้ผู้ถอื หุน้ สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลระเบียบวำระกำร
ประชุมได้อย่ำงสะดวก และครบถ้วน
1.6 ส่งเสริมให้กรรมกำรทุกท่ำนและผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมจำกผูถ้ อื หุน้
โดยพร้อมเพรียงกัน
1.7 จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถำม และ
ข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถอื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน นับแต่
วันทีม่ กี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ จะนำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องภำยในเวลำทีก่ ำหนดรวมถึงนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ
2)

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มกี ำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุ กรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัท จึง
กำหนดนโยบำยดังนี้
2.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
ก่อนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่กฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไป
ยังเลขำนุกำรบริษทั และบริษทั ฯ จะรวบรวมเพื่อนำคำถำมทีส่ ำคัญไปสอบถำมในทีป่ ระชุมต่อไป
2.2 อำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มกี รรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและลง
มติแทนได้ โดยให้แจ้งรำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
2.3 ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้ อย
ไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ชำวไทย หรือผูถ้ อื หุน้ ต่ำงชำติ
3)

การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ตระหนักและรับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผูถ้ อื
หุน้ พนักงำน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ สังคมรวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ รวมทัง้ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ ในระยะยำวจึงได้
มีกำรกำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก)

ผูถ้ อื หุน้
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บริษัทฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรให้มกี ำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น
และต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และเพื่อเพิม่ มูลค่ำของบริษทั ฯ
(ข)

พนักงำน

บริษัท ฯ มีน โยบำยที่จ ะปฏิบ ัติก ับ พนัก งำนทุ ก คนอย่ ำ งเท่ ำ เทีย ม เป็ น ธรรม และให้ผ ลตอบแทนและ
สวัส ดิก ำรที่เ หมำะสมตำมควำมรู้ค วำมสำมำรถของพนั ก งำนแต่ ล ะคนให้ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรพัฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพัฒนำทักษะในกำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพสูง รวมทัง้ มี กำรจัดตัง้ กองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพสำหรับพนักงำน
(ค)

คู่คำ้ และ/หรือ เจ้ำหนี้

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหนี้ทุกฝำ่ ยอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม ซื่อสัตย์และไม่
เอำเปรียบ รวมทัง้ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมสัญญำ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
(ง)

ลูกค้ำ

บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ เช่น กำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว
และตรงต่อเวลำ กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ มีหน่ วยงำนหรือบุคคลทีท่ ำหน้ำทีด่ ูแลควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำ
(จ)

คู่แข่งทำงกำรค้ำ

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำด้วยวิธกี ำรที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม และไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ
ในทำงร้ำย
(ฉ)

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงครบถ้วน มุ่งมันในกำรพั
่
ฒนำส่งเสริม และยกระดับคุณภำพชีวติ ของสังคม และชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ฯ ใน
เครือตัง้ อยู่ให้มคี ุณภำพดีขน้ึ พร้อมๆ กับกำรเติบโตของบริษทั ฯ
(ช)

สิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมสำคัญ
กับกำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯ มีนโยบำยทีใ่ ห้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่ สริมสร้ำง
คุณภำพ อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มคี วำมปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของพนักงำนอยู่เสมอ
4)

การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ ข้อมูลของบริษทั ฯ
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไปที
่ ม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน เพื่อให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดได้รบั ข้อทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้ำเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ
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จะทำกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ขอ้ มูล
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซท์ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ยังให้ควำมสำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำง
กำรเงิน และผลกำรประกอบกำรทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพืน้ ฐำนของข้อมูลทำงบัญชีทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตำมมำตรฐำนทำงกำรบัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ และบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรแต่
ละท่ำน ตลอดจนบทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ฯ รวมถึงจะ
เปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ในส่ ว นของงำนด้ำ นนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ บริษัท ฯ จะจัด ให้มีเ จ้ำ หน้ ำ ที่ฝ่ำ ยนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ (Investor
Relations) เพื่อทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงบุคคลใดๆ ซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็ นจริง
5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุน้ เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ กำรกำกับดูแล
กิจกำรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝำ่ ย
คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปในทิศทำงที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษทั จะดูแลให้มกี ำรจัดทำวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมกำรบริษัท จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจ ร่วมกัน ก่อ นที่จ ะ
พิจำรณำอนุ มตั ิ และติดตำมให้มกี ำรบริหำรงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้ โดยยึดถือแนวทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ทำหน้ำทีก่ ำหนดนโยบำย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ฯ ตลอดจน
กำกับดูแลให้คณะผูบ้ ริหำรมีกำรบริหำรงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ กำร
และควำมมันคงสู
่ งสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 คน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน
4 คน กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 2 คน และเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่
มีคุ ณสมบัติค รบถ้ว นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่เ กี่ ย วข้อ งได้ก ำหนดไว้ ซึ่ง ในจ ำนวนนี้ เ ป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 คน ทัง้ นี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ที่
อยู่ในประเทศไทย
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กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเรื่อง
ต่ำงๆ โดยสำมำรถตัง้ คำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือคัดค้ำนในกรณีทม่ี คี วำมเห็นขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อนึ่ง คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรต้องไม่เป็ นบุคคล
เดีย วกัน เพื่อ ให้เ กิด ควำมชัด เจนให้ด้ำ นควำมรับ ผิด ชอบระหว่ ำ งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลและกำร
บริหำรงำนประจำ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั กับผูบ้ ริหำร
อย่ำงชัดเจน และมีกำรถ่วงดุลอำนำจกำรดำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ทำหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดนโยบำยและ
กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรในระดับนโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรทำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทฯในด้ำน
ต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
5.2 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำมเป็ นอัตรำ ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภำยหลังกำรแปรสภำพนัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี หลังๆ ต่ อไปให้
กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่ งนำนทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ งอำจได้รบั เลือกตัง้
ใหม่อกี ได้โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

(จ)

เสียชีวติ
ลำออก
ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ปี ระชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำ
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ศำลมีคำสังให้
่ ออก

5.3

การสรรหากรรมการ

กำรสรรหำกรรมกำรนัน้ บริษัท ฯ จะให้ควำมสำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มี
ประวัติกำรทำงำนทีด่ ี และมีภำวะผู้นำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
องค์กร สำมำรถอุทศิ เวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน กิจกำรของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ยงั จะ
คำนึงถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของ
บริษทั ฯ อีกด้วยมีกระบวนกำรทีโ่ ปร่งใส สร้ำงควำมมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
5.4

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
คำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก)
(ข)

ผลประกอบกำรของบริษทั ฯ และขนำดธุรกิจ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน
ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน
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(ค)
(ง)

ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำบริษทั ฯ จะได้รบั จำกกรรมกำรแต่ละท่ำน
ค่ำตอบแทนทีก่ ำหนดขึน้ นัน้ จะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัติเหมำะสมกับควำมจำเป็ น
และสถำนกำรณ์ของบริษทั ฯ ให้มำเป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรได้

5.5

บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั

ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมกำรยังมีอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษทั ไว้ตำมทีป่ รำกฏในข้อกำหนดเกีย่ วกับขอบเขต อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั (ส่วนที่
2 ข้อ 10.11 คณะกรรมกำรบริษทั )
5.6

คณะกรรมการชุดย่อย และหน้ าที่ความรับผิดชอบ

ปจั จุบนั คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรชุ ดย่อยจ ำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยได้มกี ำรกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่ำงชัดเจน (ข้อ 11.2)
ปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งไม่เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจำกบริษัทฯ พิจำรณำให้คณะกรรมกำร
บริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร เป็ นผูพ้ จิ ำรณำสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนสำหรับ
ผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญ ทัง้ นี้ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจะพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษทั
5.7

บทบาทหน้ าที่ของเลขานุการบริษทั

เลขำนุกำรบริษทั ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. ให้ค ำแนะนำเบื้องต้นแก่ กรรมกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยข้อ กำหนดกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบตำมระเบียบและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3.

6)

จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมกำร
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
3.4 รำยงำนประจำปีของบริษทั ฯ
3.5 รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั ฯ กำหนดหลักเกณฑ์กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ดังนี้
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6.1 คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรกำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และมีกำรประชุม
พิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น และเหมำะสม โดยแจ้งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วัน และกำรประชุมทุกครัง้ จะต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
6.2 มีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำโดยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำรร่วมกันพิจำรณำ
เรื่องทีจ่ ะเข้ำเป็ นวำระกำรประชุม ทัง้ นี้เลขำนุ กำรบริษทั มีหน้ำทีด่ ูแลให้กรรมกำรได้รบั เอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมเป็ นเวลำเพียงพอสำหรับกำรศึกษำ และพิจำรณำเรื่องเพื่อกำรให้ควำมเห็น และกำรออกเสียง
ลงคะแนน
6.3 จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอทีฝ่ ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่ออภิปรำย และเพียงพอสำหรับ
คณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นสำคัญ เปิ ดโอกำสและสนับ สนุ นให้กรรมกำรแต่ละท่ำน แสดงควำมคิดเห็น
ก่อนสรุปควำมเห็นทีไ่ ด้จำกทีป่ ระชุม
6.4 ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
หำกเป็ นกำรพิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง กรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุมในวำระดังกล่ำว
6.5 กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุมทีผ่ ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสำมำรถตรวจสอบได้
7)
รำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำร
เงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นกำรจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่รี ับ รอง
โดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีทเ่ี หมำะสม และถือปฏิบตั ิสม่ ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำร
จัดทำ รวมทัง้ กำหนดให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำร
บริษัท มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็ นผู้ให้
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั
8)

กำรเสริมควำมรูแ้ ละมุมมองในธุรกิจแก่กรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษทั ยังมุ่งเน้นให้มกี ำรเสริมควำมรูแ้ ก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย โดยให้กรรมกำรแต่
ละท่ำนเข้ำร่วมกำรอบรม ซึง่ จัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมกำรทุกคน
รวมถึงจัดให้มโี ครงกำรสำหรับพัฒนำผูบ้ ริหำรเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำประกอบแผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมกำรยังมีนโยบำยทีจ่ ะให้ฝำ่ ยบริหำรจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของกรรมกำรใหม่ และจัดให้มกี ำรแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมกำรใหม่ทุกครัง้ ทีม่ ี
กำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำร
9)

กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยในทีค่ รอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ ด้ำนกำรเงิน และกำร
ปฏิบตั งิ ำน ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดให้มกี ลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลทีม่ ี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อยู่เสมอ จัดให้มกี ำรกำหนดลำดับขัน้ ตอนของ
อำนำจอนุ มตั ิ และควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำร และพนักงำนที่มกี ำรตรวจสอบ และถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบ
กำรปฏิบ ัติง ำนอย่ ำ งเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร มีห น่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในที่เ ป็ น อิสระ ท ำหน้ ำ ที่ต รวจสอบกำร
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ปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบทีว่ ำงไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษทั ฯ
10)

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ ดังนี้
10.1 ให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ เกีย่ วกับหน้ำทีท่ ต่ี ้องจัดทำ และส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ
59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10.2 กำหนดให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน
ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุ กำรของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทำและนำส่งภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำร ผู้บริหำรหรือรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ กี ำรซือ้
ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
10.3 กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
ซึ่งมีผลต่ อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลั กทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลำก่อนที่จะ
เผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐำนะกำรเงิน และสถำนะของบริษทั จนกว่ำบริษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณชนแล้ว โดยบริษทั จะแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี
หรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผู้จดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร เป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้ อย 24
ชัวโมงภำยหลั
่
งกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูล ที่เป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อ
บุคคลอื่น
10.4 กำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่
กำรตัก เตือ นเป็ น หนังสือ ตัด ค่ ำ จ้ำ ง พัก งำนชัวครำวโดยไม่
่
ได้รบั ค่ำจ้ำ งหรือให้อ อกจำกงำน ซึ่ง กำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ
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11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ
11.2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยมังกร ธนสำรศิลป์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
นำยวิชญำ จำติกวณิช

หมำยเหตุ:

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

1

นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ นำยธเนศ พิรยิ ์โยธินกุล ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรแทน กรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
2 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร ได้ขอลำออกจำกกำรดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริษท
ั ฯ และคณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ นำยมังกร ธนสำรศิลป์ ดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ แทนประธำนกรรมกำรทีล่ ำออก ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558

โดยมี นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริษทั
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรบริษทั ไว้ดงั นี้
1.

คณะกรรมกำรมีอำนำจและหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

2.

จัด ให้มีก ำรประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ น กำรประชุ ม สำมัญ ประจ ำปี ภำยใน 4 เดือ นนับ แต่ ว ัน สิ้น สุด รอบ
ระยะเวลำบัญชีของบริษทั ฯ

3.

จัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้

4.

จัดทำและรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ

5.

กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ฯ ควบคุม
กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็ นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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6.

กำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Policy) และกำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำร ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบ รวมถึงจัดให้มกี ำรทบทวนระบบ
หรือประเมินประสิทธิภำพของกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ

7.

พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั แิ ผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร
เข้ำร่วมลงทุนทีเ่ สนอโดยฝำ่ ยบริหำร

8.

จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้ นเพื่อ
พิจำรณำและอนุมตั ิ

9.

กำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปตำม
นโยบำยที่กำหนด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำทิเช่น กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและ
กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สำคัญ เท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยอื่น รวมทัง้ จัดให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในและรำยกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม

10.

พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอำนำจในกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน
เจ้ำหน้ ำที่บริหำร และคณะอนุ กรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นต้น รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำทีท่ ก่ี ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่
ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ ำ ที่บริหำร และคณะอนุ ก รรมกำรชุด ต่ ำงๆ ดัง กล่ ำว
สำมำรถพิจ ำรณำและอนุ ม ัติร ำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง มีส่ ว นได้เ สีย หรือ มีค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์อ่นื ใดทำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ ำมี) ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว

11.

คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำร
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทำขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศอื่นใด
ของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติและเป็ นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไป
่ หรือเป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุ มตั ิ
ไว้แล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรตำมทีก่ ำหนดเกีย่ วกับรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน
และรำยกำรได้ ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์ สิน ที่ส ำคัญ ของบริ ษั ท จดทะเบีย นตำมประกำศ
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 19

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศ อื่นใด
ของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557 มีมติให้คณะกรรมกำรมีอำนำจในกำร
พิจำรณำอนุมตั เิ ฉพำะกรณีหรือดำเนินกำรใดๆ ภำยใต้วงเงินดังต่อไปนี้
(ก)

กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำง
กรณีไม่มงี บประมำณ
-

กำรอนุ มตั กิ ำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ทีด่ นิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนเกิน
300,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กู้ยมื เป็ นต้น จำนวนเกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุ มตั กิ ำรขอกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ
จำนวนเกิน 100,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรขอกู้ยมื เงินจำกบริษทั ระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร
ก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนเกิน 100,000,000 บำท

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1
1. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
2. นำยมังกร ธนสำรศิลป์
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
3. นำยวิชญำ จำติกวณิช
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
1กรรมกำรตรวจสอบผูม
้ คี วำมรูด้ ำ้ นและประสบกำรณืบญ
ั ชี และ/หรือกำรเงิน

ทัง้ นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร ดำรงตำแหน่ งเป็ นเลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจและ
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
1.

สอบทำนให้บ ริษัท มีก ำรรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ ำ งถู ก ต้อ งและเปิ ด เผยอย่ ำ งเพีย งพอ โดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตร
มำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำน หรือตรวจสอบ
รำยกำร ใด ๆ ทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

2.

สอบทำนให้บริษัทมีร ะบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(internal audit) ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ค วำมเห็น ชอบในกำรพิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ โยกย้ำ ย เลิก จ้ำ งหัว หน้ ำ หน่ ว ยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน

3.

สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

4.

พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว โดยคำนึงถึงควำมน่ ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร
ปริม ำณงำนตรวจสอบของสำนัก งำนตรวจสอบบัญชีนัน้ และประสบกำรณ์ ข องบุ ค ลำกรที่ไ ด้รบั
มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

6.

จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำ งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละท่ำน
ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎ
บัตร (charter)
รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

7.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็ นในเรื่องต่ำง ๆ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำง
มีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้แก่
(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(ข) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรแสวงหำควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพ
อื่นใดเมื่อเห็นว่ำจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนภำยใต้หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรตรวจสอบและสอบสวนต่อ
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ควร
2)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 19 เมษำยน 2557 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวน 7 ท่ำน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยพิสฎิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
ของคณะกรรมกำรบริหำร ไว้ดงั นี้
1.

ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด
คำสัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

2.

พิจำรณำกลันกรองข้
่
อเสนอของฝำ่ ยบริหำร และนำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ กำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร และงบประมำณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ

3.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำง
อำนำจอนุ มตั ทิ ่ผี ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจำปี ทไ่ี ด้รบั
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว

4.

ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 22

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.

มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั คิ ่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบประมำณทีร่ บั
อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเป็ นไปตำมอำนำจอนุ มตั ิท่ผี ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษทั

6.

กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริหำรองค์กร และพิจำรณำปรับเงินเดือน โบนัสของตัง้ แต่
ระดับ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรลงไป รวมถึงพิจำรณำอนุ มตั ิอตั รำกำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมำณ
ประจำปี

7.

ให้มอี ำนำจในกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดย
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจ
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจ หรือ
กำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร

8.

พิจำรณำอนุ มตั ิกำรเปิ ด /ปิ ดบัญชีธนำคำร และกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ของธนำคำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
กำหนดผูม้ อี ำนำจสังจ่
่ ำยสำหรับบัญชีธนำคำรของบริษทั ฯ

9.

ดำเนินกำรอื่นใดๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยเป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้ผรู้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตั ิ
รำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมกำรบริหำร
ไม่มอี ำนำจอนุ มตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมกำร
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจ
ปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด

โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิเฉพำะกรณีหรือดำเนินกำรใดๆ ภำยใต้วงเงิน
ดังต่อไปนี้
(ก) กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำง
กรณีมงี บประมำณซึง่ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
-

กำรอนุ มตั กิ ำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ทีด่ นิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนเกิน
300,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กู้ยมื เป็ นต้น จำนวนเกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงนำมในสัญญำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง, กำรว่ำจ้ำงทำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพื่อกำรให้เช่ำ จำนวนเกิน 500,000 บำท
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-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำ งกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนเกิน 300,000,000 บำท

กรณีไม่มงี บประมำณ

3)

-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ที่ดนิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนไม่
เกิน 300,000,000 บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น จำนวนไม่เกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำ งกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บำท

-

กำรอนุ มตั ิกำรขอกู้ยมื เงินจำกบริษทั ระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร
ก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บำท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวน 7 ท่ำน
ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยพิสฎิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
นำยสุเลิศ ก้องไชยยันตร์
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ไว้ดงั นี้
1.

ประเมินควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ ำจมีต่อองค์กร ทัง้ ควำมเสีย่ งจำก
ภำยนอกและภำยในองค์กร

2.

กำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษทั ฯ ให้ครอบคุ
ลมถึงควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทัง้ กำหนดแผนกำรจัดกำรและกำร
บริหำรควำมเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อมอบหมำยให้ ฝำ่ ยบริหำร เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
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4)

3.

พัฒนำและทบทวนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัทให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล
อย่ำงต่ อเนื่อง โดยมีกำรประเมินผลและติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำม
นโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ

4.

รำยงำนควำมเสีย่ งและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั

5.

ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
ของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ไว้ดงั นี้
1.

ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจำวันของบริษทั ฯ

2.

จัดทำ และนำเสนอนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณ กำรลงทุน โครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ และหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป

3.

กำกับดูแลกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณที่ได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ รวมถึงกำรตรวจสอบและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด และมีหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำร
บริห ำรจัด กำรรวมถึง ควำมคืบ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนต่ อ คณะกรรมกำรบริห ำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั

4.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำง
อำนำจอนุ มตั ทิ ่ผี ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท แล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจำปี ทไ่ี ด้รบั
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว

5.

มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั คิ ่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบประมำณทีร่ บั
อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเป็ นไปตำมอำนำจอนุ มตั ิท่ผี ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษทั

6.

ก ำหนดโครงสร้ำ งองค์ก ร รวมถึง กำรแต่ ง ตัง้ กำรว่ ำ จ้ำ ง กำรโยกย้ำ ย กำรก ำหนดเงิน ค่ ำ จ้ำ ง
ค่ำตอบแทน โบนัสและกำรเลิกจ้ำงพนักงำนตัง้ แต่ระดับประธำนกรรมกำรบริหำรลงไป

7.

มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และเพื่อรักษำระเบียบ วินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร

8.

มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ ำนเฉพำะอย่ำ งแทนได้ โดย
กำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำม
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หนังสือมอบอำนำจ และ/หรือ ให้เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสังที
่ ค่ ณะกรรมกำรของบริษทั
ฯ และ/หรือ บริษทั ฯ ได้กำหนดไว้
9.

ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
เป็ นครำว ๆ ไป

ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเรื่องใดทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไม่ม ี
อำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไปยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขกำรค้ำปกติซง่ึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557 มีมติให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมี
อำนำจ ในกำรพิจำรณำอนุมตั เิ ฉพำะกรณีหรือดำเนินกำรใดๆ ภำยใต้วงเงินดังต่อไปนี้
(ก)

กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำง
กรณีมงี บประมำณซึง่ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ทีด่ นิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนไม่
เกิน 300,000,000 บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น จำนวนไม่เกิน 300,000,000
บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงนำมในสัญญำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง, กำรว่ำจ้ำงทำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพื่อกำรให้เช่ำ จำนวนเกิน 500,000 บำท

-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำ งกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บำท

กรณีไม่มงี บประมำณ
-

กำรอนุ มตั ิกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เช่น ทีด่ นิ อำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำง เป็ นต้น จำนวนไม่
เกิน 100,000,000 บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงทุนด้ำนอื่น เช่น กำรร่วมทุน กำรให้กยู้ มื เป็ นต้น จำนวนไม่เกิน 100,000,000
บำท

-

กำรอนุมตั กิ ำรลงนำมในสัญญำกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง, กำรว่ำจ้ำงทำของ และกำรเช่ำ/Contract ของ
ลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำเพื่อกำรให้เช่ำ จำนวนเกิน 500,000 บำท

-

กำรอนุ ม ัติก ำรขอกู้ยืม เงิน จำกสถำบัน กำรเงิน , บริษัท ระหว่ ำ งกัน หรือ บริษัท อื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บำท
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(ข)

กำรอนุ มตั ิกำรขอกู้ยมื เงินจำกบริษทั ระหว่ำงกัน หรือบริษัทอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร
ก่อสร้ำง คลังสินค้ำ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บำท

กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมด้ำนกำรตลำด
-

กำรลงนำมในสัญญำเช่ำ และบริกำร จำนวนเกิน 100,000,000 บำท

11.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ
1 นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
2 นำยมังกร ธนสำรศิลป์
3 นำยวิชญำ จำติกวณิช

1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
ั
นำยจิตชัย นิมติ รปญญำ
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยพิสฎิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
ั
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญญำ
นำยณัฐภูมิ เปำวรัตน์

คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนประชุมรวม (ครัง)้
ปี 2556
ปี 2557
5/6
6/6
4/6
คณะกรรมการบริหาร
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนประชุมรวม (ครัง)้
ปี 2556
ปี 2557
15/15
15/15
13/15
15/15
14/15
13/15
15/15

11.4 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
11.4.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้ นี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่
หนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรทัง้ หมดของบริษทั จะต้อง
เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด กรรมกำรจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้
1.

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
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2.

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ใน
กรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร เท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด

11.4.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทำหน้ำทีแ่ บ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษทั
ในส่วนทีเ่ ป็ นงำนบริหำรจัดกำรและงำนประจำทีเ่ กินอำนำจหน้ำทีข่ องกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทัง้ นี้ เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษทั มีเวลำมำกขึน้ กับงำนในเชิงนโยบำยและงำนกำกับดูแลฝำ่ ยบริหำร
11.4.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็ นอิ สระ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยทัง้ หมดต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ ซึง่ มีคุณสมบัติ
ควำมเป็ นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษทั ฯ กรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรูด้ ำ้ นบัญชี และ/หรือกำรเงิน เพื่อทำหน้ำทีต่ รวจสอบ
และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงกำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือก
ผูต้ รวจสอบบัญชี และกำรพิจำรณำข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์
11.4.4 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทำหน้ำที่กำหนดและวำงกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งยังมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำและทบทวนระบบ
กำรจัดกำรและบริหำรควำมเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
11.5 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ และถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรประกอบ
ธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ หรือกิจกำรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรทีส่ นับสนุ น
กิจกำรของบริษทั ฯ อันจะทำให้บริษทั ฯมีผลประกอบกำรหรือผลกำไรเพิม่ มำกขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีเ่ อือ้ ประโยชน์
(Synergy) เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 4/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2557 จึงได้มมี ติอนุมตั นิ โยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีบ่ ริษทั เข้ำไปลงทุนและกำหนด
มำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯดังนี้
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทฯ จะส่งตัวแทนผู้ท่มี ปี ระสบกำรณ์และคุณสมบัติเหมำะสมกับธุรกิจนัน้ เพื่อเข้ำไปเป็ นกรรมกำรหรือ
ผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เว้นแต่จะมีขอ้ จำกัดทำงกฎหมำย วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวทำหน้ำที่
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ในกำรกำหนดนโยบำยที่สำคัญในกำรบริหำรงำนและควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นัน้ ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกบคณะกรรมกำรบริษทั และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
การใช้สิทธิ ออกเสียงโดยตัวแทนของบริษทั ฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ตัวแทนของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ จะต้องต้องใช้ดุลยพินิจในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ นเรื่องนัน้ ๆ
การทาธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษทั ย่อย
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องของบริษทั ย่อยจะทำธุรกรรมกับบริษทั ย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่ำวได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตำมแต่ขนำดรำยกำรที่ คำนวณ
ได้ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นกำรทำธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำง
กำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่ อรอง
ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้ บริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี และเป็ น ข้อ ตกลงทำงกำรค้ำ ที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติจ ำกคณะกรรมกำรของบริษัท ฯ หรือ เป็ น ไปตำมหลัก กำรที่
คณะกรรมกำรบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ย่อย
(1) บริษทั ย่อยมีหน้ำทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ย่อย
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ หรือกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริษทั ย่อยให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรในลักษณะดัง กล่ำวในท ำนอง
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
(2) บริษทั ย่อยต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร
เข้ำร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบริษทั ฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำเดือน และบริษทั ฯ มีสทิ ธิ
เรียกให้บริษทั ย่อยเข้ำชีแ้ จงหรือนำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงั กล่ำว ซึง่ บริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ำมอย่ำง
เคร่งครัดทันที ในกรณีท่บี ริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มนี ัยสำคัญใดๆ อำจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือแสดง
หลักฐำนเพื่อชีแ้ จงประเด็นข้อสงสัยดังกล่ำว
11.6 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้ องกัน กำรแสวงหำผลประโยชน์ ส่ ว นตนจำกกำรใช้ข้อ มูล ภำยในของบริษัท ฯ ที่ย ัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ
สำธำรณชน บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ดังนี้
1.

ให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินที่
เป็ น ระดับ ผู้จ ัด กำรฝ่ำ ยขึ้น ไปหรือ เทียบเท่ ำ เกี่ย วกับ หน้ ำ ที่ท่ีต้อ งจัด ท ำ และส่ง รำยงำนกำรถือ
หลัก ทรัพ ย์ข องตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ ำวะ ต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
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หลัก ทรัพ ย์ และตลำดหลัก ทรัพ ย์ ต ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.

กำหนดให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุ กำรของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทำและนำส่งภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ กี ำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้

3.

กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี หรือกำรเงินทีเ่ ป็ น
ระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ น
สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐำนะกำรเงิน และสถำนะของ
บริษทั ฯ จนกว่ำบริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้
ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลำอย่ำง
น้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัวโมง
่
ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
นัน้ ต่อบุคคลอื่น

4.

กำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝำ่ ฝืนนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่ นตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่กำร
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัวครำวโดยไม่
่
ได้รบั ค่ำจ้ำงหรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ

11.7 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และกำรสอบทำนงบกำรเงิน
สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับ ปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็ นจำนวนเงิน 4,372,500.0 บำท และ
5,797,780.0 บำท ตำมลำดับ และบริษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
บัญชี จำกัด สำหรับกำรจัดเตรียมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เพื่อ
ใช้ใ นกำรประกอบหนั ง สือ ชี้ช วนของบริษัท ฯ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรขออนุ ญ ำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ในกำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ค รัง้ แรกแก่ นักลงทุ น ของบริษั ท ฯ เป็ น จ ำนวนเงิน
2,350,000.0 บำท
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นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรจัดทำงบกำรเงินรวมให้แก่บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษำ
ธุรกิจ จำกัด1 สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงิน สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557 เป็ นจำนวนเงิน 2,260,273.0 บำท และ 2,184,128.0 บำท ตำมลำดับ
11.8 การปฎิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มี

1

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษำธุรกิจ จำกัด เป็นบริษทั ในเครือเดียวกันกับ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
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