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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance Policy)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการทีก่ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพราะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและ
การบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ซึง่ จะนาไปสู่ความมันคงและเจริ
่
ญก้าวหน้า เป็ นเครื่องมือเพื่อเพิม่ มูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ติ ามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี
2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกากับดูแลกิจการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

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

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ พึงได้รบั สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียม
กัน บริษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี พื่อเป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
ไว้ ดังนี้
1.1 ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดย
ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
1.2 อานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัง้ ในเรื่องสถานที่และเวลา
ทีเ่ หมาะสม
1.3 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระทีก่ าหนด โดยไม่เปลีย่ นแปลงข้อมู ลสาคัญ
หรือเพิม่ วาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของบริษทั ฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการ
และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุมด้วย
1.4 ให้เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถอื หุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนาข่าวสารต่าง ๆ
และรายละเอียดไว้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เผยแพร่ก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลดข้อมูลระเบี ยบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและ
ครบถ้วน
1.5 ให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
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1.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่ อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังได้มกี ารบันทึกวีดทิ ศั น์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อา้ งอิง และนารายงานการประชุมผูถ้ อื
หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้
1.7 เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปนั ผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงิน
ปนั ผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ให้ได้รบั เงินปนั ผลตรงเวลา ป้องกันปญั หาเรื่องเช็คชารุด สูญ
หาย หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยบริษทั ฯ ได้
กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ว้ดงั นี้
2.1 ให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดย 1 หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับ 1 เสียง
2.2 อานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ หรือ
เรื่องการเพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอ
2.3 ให้เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลง
มติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
2.4 การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามลาดับวาระการประชุมทีม่ ี ซึง่ บริษทั ฯ
จะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทัง้ ไม่เพิม่ วาระการ
ประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2.5 ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ไม่ว่าจะ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
2.6 ให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ าคัญ เช่น การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไป การทารายการที่
เกีย่ วโยง เป็ นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญในการกากับดูแลผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัทฯ ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่ วยงานอื่น ๆ รวมทัง้ ชุมชน
ใกล้เคียงทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลจากบริษทั ฯ ตามสิทธิทม่ี ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
ตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียเหล่ านัน้
โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของกิจการ และบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
ระยะยาว จึงกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังต่อไปนี้
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ก) ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหุ้นทัง้ รายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
ข) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
ค) แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผย
ต่ อสาธารณะ หรือดาเนิน การใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ก ับ
บริษทั ฯ
3.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณค่ายิง่
จึงเป็ นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีหลัก
ปฏิบตั ดิ งั นี้
ก) ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน
ข) ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน และให้
ความสาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
ค) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
ง) การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้
จ) ให้ค วามสาคัญต่ อ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โ อกาสอย่ างทัว่ ถึง และ
สม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
ฉ) รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
ช) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าดังนี้
ก) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ
เต็มใจ ตัง้ ใจ และใส่ใจ ดูแลผูร้ บั บริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ข) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
ค) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
และการบริการ โดยไม่มกี ารโฆษณาเกินความเป็ นจริงทีเ่ ป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิ ดเกีย่ วกับคุณภาพ
หรือเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษทั ฯ
3.4 นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้า หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอา
รัดเอาเปรียบคู่คา้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ พื้นฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ น
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ธรรมทัง้ สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่กี ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปญั หา
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
ก) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้
ข) กรณีทม่ี ขี อ้ มูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปญั หาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
ค) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา
3.5 นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขัน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของ
คู่แข่งขันด้วยวิธฉี ้อฉล จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
ก) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
ข) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
ค) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
3.6 นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ และการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง ให้ก ารสนับ สนุ นกิจ กรรมสาธารณประโยชน์ ข องชุ มชน ตลอดจนพัฒ นา
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัท ฯ ที่ตรงต่ อ ความเป็ น จริง ครบถ้วน เพีย งพอ สม่ าเสมอ ทัน เวลา แสดงให้เ ห็น ถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่ านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อ มวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัท ฯ ได้อย่างทัวถึ
่ ง และจะทาการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บงั คับ
บริษทั ฯ จัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับนักลงทุน
หรือผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถอื หุน้ รายย่อย บริษัท ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานเป็ นประจา รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์กร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้
่
แก่ผู้ ถอื หุน้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั ฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจา โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร โครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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นอกจากนี้ บริษัท ฯ ให้ความสาคัญต่ อ รายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการ
ประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ฯ ในรายงานประจาปี ของ
บริษัท ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ด เผยค่ า ตอบแทนของ
กรรมการและผู้บ ริหารระดับสูง ในรายงานประจ าปี ของบริษัท ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็ นกรรมการอิสระและเป็ นคนละบุคคลกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ
คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิท่ีมี คุ ณ สมบัติ ห ลากหลาย ทัง้ ด้ า นทัก ษะ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ท่สี ามารถเอือ้ ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและแผนธุรกิจ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้
เป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงดาเนินกิจการของบริษทั
ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้าง
ความมันคงสู
่ งสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวนทัง้ หมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4
ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารและมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน 1
ใน 2 ของจานวนกรรมการบริษทั เพื่อทาหน้าทีส่ อบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่ อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ดย่อ ย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดาเนินการของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างน้อยทุก
3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควร
เข้าประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึ่ งต้องแจ้งต่ อเลขานุ การบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า
บริษทั ฯ ต้องรายงานจานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี ซึง่ ในการ
ประชุมคณะกรรมการแต่ ละครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า เลขานุ การ
บริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และ
วาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้อง
ให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุ การ
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บริษัทจะต้องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุ มซึง่ ต้องมีเนื้อหา
สาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทั ลงนาม และจะต้องจัดให้มรี ะบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษา
ความลับได้ดี
2. กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้
3. การออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เอาความเห็นทีเ่ ป็ นส่วนเสียงข้างมากเป็ นสาคัญ
ในกรณีท่คี ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มไิ ด้ล งมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการ
ประชุม
5.3 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
บริษัท ฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุก ปี เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนามาทบทวนการปฏิบตั งิ าน ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ที่
ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
5.4 ค่าตอบแทน
บริษทั ฯ ได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดังนี้
1. อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม และบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน
4. เป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการกาหนดภายในกรอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยระดับค่าตอบแทนทีก่ าหนดขึน้ นัน้ จะต้องสามารถจูง
ใจกรรมการแต่ละท่าน ในขณะทีค่ านึงถึงผลประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ด้วย
5.5 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษทั ฯ สนับสนุ นให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทัง้ พบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะ
เป็ นหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานทีด่ แู ลการฝึกอบรมพนักงานของบริษทั ฯ และหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่ วยงาน
กากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทยทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้กรรมการของบริษทั
จดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึง่ ได้แก่ Directors Certification Program (DCP),
Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้ นี้ เพื่อนาความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาบริษทั ฯ ต่อไป
5.6 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัท ฯ ให้ค วามสาคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพีย งของระบบควบคุ มภายในและการ
ตรวจสอบภายในทัง้ ด้านการเงินและการปฏิบตั กิ าร มีการกาหนดบทบาท หน้าทีแ่ ละอานาจการดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ ปจั จุบนั บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯ โดยจะจัดท า
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รายงานและนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะยังคงว่าจ้างบริษทั สอบบัญชี ไอ
วี แอล จากัด (“ไอ วี แอล”) เป็ นผู้ตรวจสอบภายในต่อไปอีก ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบัตขิ อง ไอ วี แอล แล้วเห็นว่ามีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเ่ี พียงพอกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว อีกทัง้ ไอ วี แอล เป็ นหน่ วยงานที่ไม่มคี วามเกีย่ วข้องใดๆ กับบริษทั ฯ จึงสามารถ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ให้แก่บริษทั ฯ ได้อย่าง
อิสระ
5.7 รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองโดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดทา รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกีย่ วกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษทั
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั (Board of Director) คณะกรรมการชุด
ย่อยทัง้ สิน้ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive
Committee) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
11.2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวัชรี อัตถากร ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกาหนดอนุ มตั ิขอบเขต
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1.

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ.บริษทั
มหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับตาแหน่ งกรรมการ ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากการออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ ต่อไป
พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริษทั ฯ ได้
แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ เว้นแต่ในกรณีท่ี
รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ิดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่ในกรณีทร่ี ายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ดิ งั กล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่ า งกาลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เมื่อ เห็น ได้ว่ า บริษัท ฯ มีก าไร
พอสมควรทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป
มีห น้ า ที่ก าหนดวิส ัย ทัศ น์ นโยบายและทิศ ทางการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิจ
งบประมาณประจาปี และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถอื หุ้น
และการเติบโตอย่างยังยื
่ น
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
กากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่
อานาจการบริหาร การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดทีก่ ฎหมายกาหนด
กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ใิ นการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
ของบริษทั ฯ ให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยจัดทาเป็ นคู่มอื อานาจดาเนินการ และให้มกี ารทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
จัดให้มกี ารทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ และลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึง
ปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรทีก่ าหนดไว้
19. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม
20. ดาเนิ นการให้บริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยนาระบบงานบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
21. จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
การปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่าบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชื่อ
และแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
11.2.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มคี วามรู้และประสบการณ์ ด้าน
บัญชีหรือการเงิน
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 มีมติกาหนด
อนุมตั ขิ อบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการ
เปิ ด เผยข้อ มูลอย่ า งเพีย งพอ โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญ ชีภ ายนอก และ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เ ห็น ว่ า จ าเป็ น และเป็ น สิ่ง สาคัญ พร้อ มทัง้ น าข้อ เสนอแนะ
เกี่ย วกับ การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบการควบคุ ม ภายในที่ส าคัญ และจ าเป็ น เสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การแผนก
ตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบ
บั ญ ชี รวมถึ ง พิ จ ารณาเสนอค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ ตามวิธกี ารและมาตรฐานที่ยอมรับ
โดยทัวไป
่
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูล
ของบริษัท ฯ ในเรื่อ งดัง กล่า วให้มีความถูกต้ องและครบถ้วน ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
7. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็น เกี่ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น เป็ น ที่เ ชื่อ ถือ ได้ข องรายงาน
ทางการเงินของบริษทั ฯ
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
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(3)

10.
11.

12.
13.

14.
15.

ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(6) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่าย
จัดการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจาเป็ น
ให้มีอ านาจว่ า จ้า งที่ป รึก ษา หรือ บุ ค คลภายนอกตามระเบีย บของบริษัท ฯ มาให้
ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินพร้อมทัง้ ปญั หาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเป็ นเหตุให้การ
ปฏิ บ ั ติ ง านไม่ บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั ้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบมีว าระอยู่ใ นต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ี
หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถดั ไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระ อาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่อกี ได้
2. นอกจากการพ้น ต าแหน่ ง ตามวาระดัง กล่ า วข้า งต้น กรรมการตรวจสอบพ้น จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
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3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัท โดยควรแจ้งเป็ นหนังสือล่ว งหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือ น พร้อมเหตุ ผล และให้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้อนุ มตั ิ โดยบริษัท ฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสาเนา
หนัง สือ ลาออกให้ต ลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณี ท่กี รรมการตรวจสอบพ้น จาก
ตาแหน่ ง ทัง้ คณะ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ ง ต้องรักษาการใน
ตาแหน่ งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่
4. ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติ ครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อ ให้ ก รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัท กาหนด โดยบุ คคลที่เ ข้า เป็ น กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใ น
ตาแหน่งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
11.2.2.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
บริหารจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายนพฤทธิ ์ ภูมติ ระกูล
นายโกศล สมบัตศิ ริ ิ
นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ คณะกรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มี
มติกาหนดอนุมตั ขิ อบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริห าร มีห น้ า ที่ใ นการบริห ารกิจ การของบริษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุ ประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทัง้ นี้ ในการบริหารกิจการของบริษัท
ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคาสังใด
่ ๆ ที่คณะกรรมการบริษทั
กาหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลันกรองเรื
่
่อง
ต่างๆ ทีจ่ ะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทาวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของ
บริษทั ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิเ ฉพาะกรณีหรือการดาเนินการใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของ
บริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจาปี ตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริษทั และมีอานาจดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ โดยในการดาเนินการใดๆ ตามทีก่ ล่าว
ข้างต้น
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดาเนินงานในเรื่องและภายในกาหนดเวลา
ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.2 รายงานของผู้ต รวจสอบบัญ ชีเ กี่ย วกับ งบการเงิน ของบริษัท ซึ่ง รวมถึง งบ
การเงินประจาปี และงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดาเนินการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่
ของตนทีก่ าหนดในคาสังนี
่ ้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของคณะ
กรรมการบริหารทัง้ หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมในอันที่จะ
สามารถดาเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละ
คนมีสิท ธิอ อกเสีย งได้ท่ า นละ 1 (หนึ่ ง ) เสีย ง ในกรณี ท่ีเ สีย งเท่ า กัน ให้ป ระธาน
คณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จาต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติ
นัน้
9. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจาเป็ นและเหมาะสม กรรมการเพียง
ท่ า นใดท่ า นหนึ่ ง จะเรีย กให้มีก ารประชุ ม เป็ น กรณี พิเ ศษต่ า งหากจากการประชุ ม
ตามปกติก็ได้ แต่ ทงั ้ นี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่ว งหน้ าแก่กรรมการอื่นใน
ระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทาหน้าทีก่ รรมการในการพิจารณาวาระการ
ประชุมนัน้
10. คณะกรรมการบริห าร จะแต่ ง ตัง้ คณะท างาน และ/หรือ บุ ค คลใดๆ เพื่อ ท าหน้ า ที่
กลันกรองงานที
่
น่ าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดาเนินงานใดๆ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดาเนินการใดๆ
แทน ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่ งอานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะ
อย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้
ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือ มอบอานาจที่ใ ห้ไว้ และ/หรือเป็ นไปตาม
ระเบีย บ ข้อ ก าหนด หรือ ค าสัง่ ที่ค ณะกรรมการบริษั ท ได้ ก าหนดไว้ ทัง้ นี้ การ
มอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจ
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มีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั
11.2.2.3

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ฯ
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกาหนดอนุมตั ิ
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ดังนี้
1. กาหนดวิธกี ารสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและการดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรูค้ วาม
ชานาญแต่ละด้านทีต่ อ้ งการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่ งต่ อ หรือ
เปิ ด รับ การเสนอชื่อ จากผู้ถือ หุ้น หรือ การใช้บ ริษัท ฯ ภายนอกช่ ว ยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอ
ชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น
3. พิจ ารณารายชื่อ บุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ มาและคัด เลือ กบุ ค คลที่มีคุ ณ สมบัติ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุ ณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่กี าหนดไว้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีท่จี ะมารับตาแหน่ งกรรมการของบริษัท ฯ
หากได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้
6. เสนอชื่อให้ค ณะกรรมการเพื่อ พิจารณาและบรรจุ ช่อื ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้
7. พิจ ารณาสรรหาประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห ารและกรรมการผู้จ ัด การ ตามที่ไ ด้ ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้มคี วามเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ี
ใช้อยู่ในปจั จุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อื่นทีอ่ ยู่ใน
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9.

10.
11.

12.

11.2.2.4

อุตสาหกรรมเดียวกับบริษทั ฯ และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงาน
ตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของ
บริษทั ฯ ประสบผลสาเร็จ
ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทน
ตามผลการดาเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิท่อี ุตสาหกรรม
เดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษทั ฯ และความรับผิดชอบ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ
พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พจิ ารณาไว้ และนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั
เพื่ออนุ มตั คิ ่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ส่วนของ
กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษทั นาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่มี กี ารเสนอขายหลักทรัพย์
ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และสร้าง
แรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผถู้ อื
หุน้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
4. นางวัชรี อัตถากร
5. นายโกศล สมบัตศิ ริ ิ
6. นายนพฤทธิ ์ ภูมติ ระกูล
7. นายวราวุฒิ ไวสาลี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกาหนดอนุมตั ิ
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้ า งการบริห ารความเสี่ย งโดยรวมของบริษั ท ฯ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสีย่ งด้านการเงิน ความ
เสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนว
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ทางการบริห ารความเสี่ย งของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสีย่ ง
แต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่ วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการ
บริหารและควบคุมความเสีย่ ง
ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งภายใต้แนวทางและ
นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
กาหนดเกณฑ์วดั ความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จะยอมรับได้
กาหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการความเสีย่ งให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
ประเมินความเสีย่ งในระดับองค์กร และกาหนดวิธกี ารบริหารความเสีย่ งนัน้ ให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งตามวิธกี ารทีก่ าหนด
ไว้
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างเพียงพอ ทีจ่ ะควบคุมความเสีย่ ง
มีอานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่ งตัง้ และกาหนดบทบาทที่ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับมีหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อให้การบริหารความเสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
รายงานผลเกีย่ วกับการบริหาร การดาเนินงาน และสถานะความเสีย่ งของบริษทั ฯ และ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ ทีต่ ้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ท่ี ก าหนดต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
จัดทาคู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
ระบุความเสีย่ งด้านต่ างๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้
รวมทัง้ แนวโน้มซึง่ มีผลกระทบต่อบริษทั ฯ
จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสีย่ ง
ประเมินผล และจัดทารายงานการบริหารความเสีย่ ง
จัดวางระบบบริหารความเสีย่ งแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร

11.2.3 ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกาหนดอนุ มตั ิขอบเขต
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดังนี้
1.
2.

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท ฯ โดยรวมเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
กาหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

ดาเนินการและปฏิบตั ิภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั
สังการ
่ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย
อนุมตั ิ และ/หรือ มอบอานาจการทานิตกิ รรมเพื่อผูกพันบริษทั ฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ
รวมถึง ธุร กรรมที่ป ระธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร ได้ร ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ดาเนินการแทน ทัง้ นี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นการผูกพันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยตรง
ประสานงาน ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รบั จาก
คณะกรรมการบริษทั
แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ฯ และบริษทั ย่อย
เพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่บริษทั ฯ
พิจารณาการนาสิทธิและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษทั ห้าง ร้าน
หรือสถาบันการเงิน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายการดาเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุ มตั ิ
มอบหมายไว้
พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษทั ในวงเงินตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั อนุมตั มิ อบหมายไว้
อนุมตั ใิ นหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ และ
ให้นาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมคราวถัดไป
อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสาหรับปี หรือที่
คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั ิงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทาธุรกิจ
ส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิม่ ศักยภาพขององค์กร
พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินการของบริษทั ฯ
พิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการที่เกีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ ขายสินค้าด้วย
ราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือน
ลูกค้าทัวไป
่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ าหนดไว้ใน
คู่มอื อานาจดาเนินการ
มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามทีเ่ ห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และให้มอี านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับ
ต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื อานาจดาเนินการ
ดาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นกรณีๆ ไป ทัง้ นี้
ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารไม่มีอานาจในการอนุ ม ัติเ รื่องหรือรายการที่เ กี่ย วโยงกันที่ไม่ ใช่ เป็ น
เงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์สาคัญของบริษทั ฯ และ/หรือ รายการ
ทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทาขึน้ กับบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นรายการที่เป็ น
เงื่อนไขปกติทางการค้าทีไ่ ด้มกี ารกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้และได้ขอความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หุน้ ในการทารายการเกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของ
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว
11.2.4 กรรมการผูจ้ ดั การ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่กรรมการผูจ้ ดั การ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกาหนดอนุ มตั ิขอบเขต
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษทั ฯ
ตัดสินในเรื่องที่สาคัญของบริษัท ฯ กาหนดภารกิจ วัตถุ ประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท ฯ
รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
เป็ นผูม้ อี านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สังการ
่
ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรมสั ญญา เอกสาร
คาสัง่ หนังสือแจ้งใดๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื อานาจดาเนินการ
มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
และผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และให้มอี านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงาน
ระดับต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื อานาจดาเนินการ
มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ ของบริษัท ฯ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ
อานาจดาเนินการ
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
อนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงาน
ดาเนินการใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

11.3 อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้อนุมตั คิ ่มู อื อานาจ
การดาเนินการ โดยมีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้ าที่
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
บริ หาร
บริ หาร
บริ ษทั
ส่วนที่ 1 อานาจดาเนิ นการทั ่วไปและอานาจดาเนิ นการที่ ใช้ในด้านการบริ หารจัดการงานส่วนกลาง

1 กาหนดงบประมาณประจาปี
2 การขอใช้ร ายจ่ า ยลงทุ น ในทรัพ ย์ ส ิน ที่
< 1,000,000
< 5,000,000
< 10,000,000
> 10,000,000
ไม่ได้ของบประมาณ
3 การจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
< 1,000,000
< 2,000,000
< 5,000,000
> 5,000,000
4 การขออนุ มตั ิซ้อื และการจัดซื้อทรัพ ย์ส ิน
< 1,500,000
< 2,000,000
< 2,500,000
> 2,500,000
ทัวไป
่
5 การกูย้ มื เงิน
< 20,000,000
< 50,000,000
< 100,000,000
> 100,000,000
ส่วนที่ 2 อานาจดาเนิ นการเฉพาะที่ ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นประจา
งานขาย (Sales Type)
สาหรับส่วนงานของธุรกิจบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
1 การยื่นประมูลงาน การเข้าทาสัญญาและ < 100,000,000
< 200,000,000
< 500,000,000
> 500,000,000
การพิจ ารณาอนุ ม ัติว งเงิน เครดิต ให้แ ก่
ประเภทธุรกรรม
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกรรม

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

ประธานเจ้าหน้ าที่
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ ษทั

ลูกค้า
สาหรับส่วนงานอื่นนอกเหนือจากของธุรกิจบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
1 การยื่นประมูลงาน การเข้าทาสัญญาและ < 100,000,000
< 200,000,000
< 300,000,000
> 300,000,000
การพิจ ารณาอนุ ม ัติว งเงิน เครดิต ให้แ ก่
ลูกค้า
งานโครงการ (Project Type)
สาหรับส่วนงานของธุรกิจบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
1 การยืน่ ใบเสนอราคางานโครงการ
< 100,000,000
< 200,000,000
< 700,000,000
> 700,000,000
2 การขออนุมตั ซิ อ้ื
< 100,000,000
< 100,000,000
< 200,000,000
> 200,000,000
3 การจัดซื้อ
< 100,000,000
< 200,000,000
< 300,000,000
> 300,000,000
สาหรับส่วนงานอื่นนอกเหนือจากของธุรกิจบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
1 การยืน่ ใบเสนอราคางานโครงการ
< 100,000,000
< 200,000,000
< 700,000,000
> 700,000,000
2 การขออนุมตั ซิ อ้ื
< 50,000,000
< 100,000,000
< 200,000,000
> 200,000,000
3 การจัดซื้อ
< 100,000,000
< 200,000,000
< 300,000,000
> 300,000,000

11.4 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
11.4.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการของบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรไทย
กรรมการของบริษทั จะต้องเป็ นผู้มคี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด และกรรมการบริษทั จะเป็ นผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่เป็ น ผู้บ ริห าร กรรมการที่ไ ม่ เ ป็ น ผู้บ ริห าร และ
กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้ อยกว่า 3 คน คุ ณสมบัติของ
กรรมการอิสระเป็ นไปตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3. คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทัง้ หมดเป็ นประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการจะเป็ นผูบ้ ริหารหรือไม่กไ็ ด้
4. คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลหนึ่งทาหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั
การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ ให้กระทาโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตัง้ กรรมการอาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรือ
คราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงทีม่ ตี ามข้อ 1 ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ดังนัน้ ผู้ถอื หุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้ กรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อย

ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 19

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE
VOTING เท่านัน้ )
บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
คณะกรรมการบริษัทที่มหี น้ าที่ในการบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ให้มวี าระการ
ดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ ง อาจได้รบั เลือกให้กลับ เข้ามารับตาแหน่ ง อีกได้ สาหรับ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนให้มวี าระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ ้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถดั ไป กรรมการ
ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุ ณสมบัติห รือ มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท มหาชนจ ากัด หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่
วันทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตน
ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เข้ า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการผู้นัน้ จะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดย
บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
กรรมการของบริษัทที่จะไปดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั
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11.4.2 คณะกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ นับรวมการถือหุน้ ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดีย วกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุ มของบริษัทฯ เว้น แต่ จะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่มีนั ย หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุ มของผู้ ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่า ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท ฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ี
นัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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9. ไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ทาให้ไม่ สามารถให้ค วามเห็น อย่า งเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริษทั ฯ
11.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญทีเ่ หมาะสมตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย กรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน
ให้ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท เลื อ กและแต่ ง ตั ง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ผจู้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริษทั
มีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นผูม้ คี วามรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
เป็ นผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายได้อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

11.4.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ในเบื้องต้น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารตามที่ไ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณากลันกรองสรรหาบุ
่
คคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทจ่ี ะเอือ้ ประโยชน์ต่อการดาเนินงานและมี
ความเข้า ใจในการประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ เป็ น อย่ า งดี โดยประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารจะต้อ งมี
ความสามารถในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและกากับดูแลกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) ซึง่ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1.

ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
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2.

3.

4.

กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และ
ของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุ การของบริษัท ก่อนนาส่งสานั กงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาและนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลา
ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐานะการเงินและสถานะของบริษทั ฯ จนกว่าบริษทั ฯ จะ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน
แล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่ ตัง้ แต่การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ

11.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
11.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2556 – 2558 ให้แก่บริษทั ผูส้ อบ
บัญชี ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทน
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
การสอบบัญชี
ชื่อผูส้ อบบัญชี
บ ริ ษั ท เ อเ อ็ น เอ ส บริ ษั ท เอเอ็ น เอส บริ ษั ท เอเอ็ น เอส
ออดิท จากัด
ออดิท จากัด
ออดิท จากัด
1
ค่าสอบบัญชีบริษทั ฯ
650,000
1,700,000
1,700,000
รวมค่าตอบแทนทัง้ สิ้ น
650,000
1,700,000
1,700,000
หมายเหตุ: 1. ไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

11.6.2 ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)
-ไม่ม-ี
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