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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อมัน่ ว่า
การกํากับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วย
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย อันจะนําไปสูก่ ารสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็ น ภารกิจที่บริ ษัทจะต้ องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในการส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้
สอดคล้ องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ อาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต เพื่อให้ มีความเหมาะสม
และสอดคล้ องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตั ิซงึ่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดที่เป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอน
หุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทเช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้ น
ด้ ว ยตระหนักถึง ความสํ า คัญ ในการปกป้ องผลประโยชน์ แ ละอํ า นวยความสะดวกในการใช้ สิท ธิ ข องผู้ถือ หุ้น
บริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี ้
1. การสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สทิ ธิ :
1.1. บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายให้ ใช้ สิทธิได้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
เข้ าร่ ว มการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นเสนอความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษัทและไม่กระทําการใดๆที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้
ข้ อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคําชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบ
มติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม
1.2. บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ง คํ าถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกํ าหนดหลักเกณฑ์ การส่งคําถาม
ล่วงหน้ าให้ ชดั เจน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุม
2. การส่ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :
บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ รั บ ทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้ อ มูล สํ า คัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้ าก่อนมี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะพยายามจัดส่งข้ อมูลเกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้นทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
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รายล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูล ล่วงหน้ าก่อนเข้ าร่ วมประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะนําข้ อมูลดังกล่าวทังหมดประกาศลงในเว็
้
บไซต์ของบริ ษัทเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
ข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
3. การอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น :
3.1 บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การให้ กรรมการทุกท่า นเข้ า ร่ ว มประชุมผู้ถือ หุ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ได้ ซักถามใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3.2 บริ ษัทจะดําเนินการชี ้แจงในที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้
สิทธิ ลงคะแนน และสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น รวมทังการตั
้
งคํ
้ าถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
3.3 ในการเข้ าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุม บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ในประเด็นที่สําคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการออกเสียงเพื่อลงมติ
ทุกครัง้ จะมีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
3.4 บริษัทจะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนันมี
้ หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตังกรรมการ
้
3.5 บริ ษัทจะจัดให้ มีบุคคลที่ เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
4. การให้ โอกาสแก่ ผ้ ูถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็น หรื อแสดง
ข้ อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครัง้ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ รวมทังกรรมการและผู
้
้ บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่
ประชุมด้ วย
5. การจัดทํารายงานการประชุม :
5.1 บริ ษัทจะจัดให้ มีการจดรายงานการประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง โดยจะบันทึกการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่
สําคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระว่ามี ผ้ ูถือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออก เสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วม
ประชุมและกรรมการที่ไม่ได้ เข้ าประชุมด้ วย
5.2 บริ ษัทจะนําส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มี
การประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
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6. การมอบฉันทะ
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อ
บุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทจัดส่งไปพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2: การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั
ผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้ ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น :
1.1 บริษัทจะแจ้ งกําหนดการประชุม พร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
1.2 บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออก
้
เสียงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการ
ออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 บริ ษัทจะอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้ วยการใช้ หนังสือ
มอบฉันทะ และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นผู้ซงึ่ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรื อ
ให้ กรรมการอิสระของบริษัทท่านหนึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. การดูแลผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย :
2.1 กํ า หนดให้ ก รรมการอิส ระเป็ นผู้ดูแ ลผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ย โดยผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ยสามารถแสดงความคิ ดเห็น
เสนอแนะ หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผู้พิจารณาดําเนินการให้
เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง หากเป็ นข้ อ ร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้ อ เท็จจริ งและดําเนิน การหา
วิธีแก้ ไขที่เหมาะสม หากเป็ นข้ อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทําการพิจารณาข้ อเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็น ซึง่ หากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องที่สําคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
กําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2.2 บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
2.3 บริ ษัทจะดําเนินการมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่มิได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น
โดยเฉพาะวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
2.4 บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เป็ นการ
ล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ที่
ได้ รับการเสนอชื่อ
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3. การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน :
3.1 กรรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิด ชอบในการรั กษาข้ อ มูล ขององค์ ก รไว้ เ ป็ น
ความลับโดยเคร่ งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้ อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิ ดเผยต่อสาธารณะ) โดยกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตลอดจนคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อมูล จะไม่นําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
3.2 กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายว่าด้ วยการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
และการใช้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
หรื อนําข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อนําไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
3.3 กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้อ งรายงานการถื อ ครองหลักทรั พ ย์ ต ามกฎหมายโดยจัดส่ว น
รายงานให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจํา และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
4. การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
4.1 กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่เปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีสว่ นได้ เสียในกิจการต่างๆ ตามแนวทางการ
รายงานการมีส่วนได้ เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนําส่งรายงานต่อเลขานุการบริ ษัทในทุก
ครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้ องเปิ ดเผยให้ บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่มีสว่ นได้ เสียใดๆ
ที่อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และกําหนดให้ ต้องบันทึกไว้
ในรายงานการประชุม คณะกรรมการ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ห รื อ แนวทางของคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท
4.3 กําหนดให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการพิจารณาวาระใดๆ อย่างมีนยั สําคัญในลักษณะที่อาจทําให้ กรรมการ
รายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ ควรงดเว้ นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาวาระ
นัน้ และต้ องงดเว้ นการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทยึดถือหลักการทัว่ ไปในการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน
คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้ าหนี ้ และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมและความ
โปร่งใส บริษัทจึงกําหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ โดยคํานึงถึงสิทธิผ้ มู ีสว่ นได้ เสียดังกล่าวทัง้
ตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริษัทดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทจะดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้ นการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
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และไม่ดําเนินการใดๆ ที่จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทัง้
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และสมํ่าเสมอ
2. ลูกค้ า : บริ ษัทพยายามที่จะรักษาและเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับลูกค้ าของบริ ษัท บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่
จะทําให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้ าและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพดี เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ ในราคา ที่ยตุ ิธรรม รวมทังมี
้ การให้ บริ การหลังการขายตามมาตรฐานขันสู
้ ง ตลอดจนให้
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการดําเนินกิจการและ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทแก่ลกู ค้ าอีกด้ วย บริ ษัทพยายามรักษาช่อง
3.

4.

5.
6.

ทางการติดต่อกับลูกค้ า โดยเปิ ดรับฟั งความเห็นของลูกค้ าตลอดเวลาและรักษาความลับของลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ
พนักงาน : พนักงานของบริ ษัททุกคนถือเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าขององค์กร และมีความสําคัญต่อการเติบโต และ
ความสามารถในการทํากํ าไรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทจึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้ อมในการทํางานที่มี
คุณภาพให้ แก่พนักงาน โดยให้ ความสําคัญในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริ ษัทปฏิบตั ิต่อ
พนักงานทุกคนด้ วยความเป็ นธรรมให้ ได้ รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็ นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้ เคียง
กัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทและ พยายามสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่มีความหลากหลาย และสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูงให้ คง อยูเ่ พื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
คูค่ ้ า, หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัทถือว่าการทําให้ ค่คู ้ า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทเข้ าใจถึงกิจการของ
้ ้ เพื่อคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ ที่ชดั เจน ยัง่ ยืน และอยู่บนพื ้นฐานของความ
บริ ษัทอย่างถ่องแท้ เป็ นเรื่ องสําคัญ ทังนี
ไว้ ใจซึ่งกันและกันระหว่างบริ ษัทกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนีข้ องบริ ษัท โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและ
หุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อกําหนดของสัญญาอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนให้ ข้อมูล ทาง
การเงินที่ครบถ้ วนและถูกต้ องแก่เจ้ าหนี ้ของบริษัท
คู่แข่ง : บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งของบริ ษัทตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจริ ยธรรม และประกอบ
ธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้ าวหน้ าของตลาด ซึง่ ส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมในภาพรวม
สาธารณชน : บริษัทใส่ใจและให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่
ษัทรวมทังจั
้ ดให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ ดําเนินงานทังหมดของบริ
้

ต่าง ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทพยายามมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ สิ่งแวดล้ อมและสังคม
ตลอดจนส่งเสริ ม วัฒนธรรมของประเทศที่บริ ษัทดําเนินกิจการอยู่ บริ ษัทมีมาตรการจัดการขยะและของเสียจาก
การผลิตของบริ ษัทให้ มีผลกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และประชาชนอย่างน้ อย ที่สดุ
7. หน่วยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท : บริ ษัทจะปฏิบตั ิและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีสว่ นได้ เสียผ่าน E-mail
ของบริ ษัท โดยมีผ้ ทู ี่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้รับผิดชอบกลัน่ กรองข้ อร้ องเรี ยนส่งให้ ผ้ ูบริ หารที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังรายงานให้
้
คณะกรรมการรับทราบ

ส่วนที่ 2.11 หน้ าที่ 5

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

การเปิ ดเผยการปฏิบัตติ ามนโยบาย และการจัดทํารายงานความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทจะเปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว
ข้ างต้ น และรวมถึงการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้ อมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทและมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ทังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากบริ ษัทได้ เข้ าจดทะเยียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว บริ ษัทจะทําการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังเว็
้ บไซต์ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี ้
1. หลักการเปิ ดเผยข้ อมูล : บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ไม่ทําให้ สําคัญผิด
เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนด้ วยความโปร่งใส และไม่ชกั ช้ า โดยบริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล สําหรับงบการเงินของบริ ษัทนัน้
จะถูกจัดขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีการเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการดําเนินงาน
้
่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
2. ความสัมพันธ์กบั ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน : บริ ษัทจัดให้ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทเพื่อทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสาร
กับนักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน สถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการ : บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน จํานวนครัง้ เข้ าประชุม
ตลอดจนบทบาทและหน้ า ที่ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษั ท ในรายงาน
ประจําปี ของบริษัท
4. การรายงานทางการเงิน : บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้ แสดงถึงสถานะทางการเงิน
และผลการประกอบการที่แท้ จริ งของบริ ษัทโดยอยู่บนพื ้นฐานของข้ อมูลทางบัญชีที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
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เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซงึ่ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ซึง่ บริษัทจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และ
ค่าบริการอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริการไว้ ด้วย
5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง : บริ ษัทจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงในรายงานประจําปี ของบริ ษัท และเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หาร
ระดับ สูง ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคน รวมทัง้ รู ป แบบหรื อ ลัก ษณะของ
ค่าตอบแทนด้ วย
หมวดที่ 5: ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ให้ เป็ นไปตาม นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of
Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการชุดย่อยตามความจําเป็ นและเหมาะสม (เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นต้ น) พร้ อมด้ วยกฎบัตรในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยที่ชดั เจน คณะอนุกรรมการ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม (เช่น คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง) พร้ อมด้ วย
กฎบัตรในการปฏิบตั ิงานของคณะอนุมกรรมการที่ชดั เจน และ เอกสารอื่นๆ ที่กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานและหน้ าที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการ (เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ คู่มือในการฝึ กอบรม เป็ นต้ น) นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้ วยตนเองทุกปี
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการจะประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ ห ลากหลาย ทัง้ ในด้ า นทัก ษะ

1.2
1.3
1.4

1.5

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท และจะเปิ ดเผยจํานวนปี การดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
คณะกรรมการจะมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย
ต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระใน
จํานวนที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
วาระการดํารงตําแหน่งหรื อการพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ นอกจากจะเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ยังจะต้ องเป็ นไปข้ อบังคับของบริ ษัทที่กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการต้ อง
พ้ น จากตํ า แหน่งตามวาระจํ านวนหนึ่ง ในสาม โดยให้ กรรมการที่ อ ยู่ใ นตํ าแหน่งนานที่ สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระด้ วยเหตุนี ้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ จะให้ กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่
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เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก เว้ นแต่มีความจํ าเป็ นที่จะ
แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนันต่
้ อไปอีก
1.6 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อํานวยการจะต้ องไม่ใช่บคุ คลคนเดียวกัน
1.7 คณะกรรมการจะเลือกให้ กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
1.8 เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ คณะกรรมการ
จะกําหนดจํานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.9 บริ ษัทจะมีเลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด

2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยคณะหนึ่งหรื อหลายคณะเพื่อทําหน้ าที่สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้ าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
ทบทวนเรื่ อง ต่างๆ ที่มีความสําคัญเป็ นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการ
แต่งตังสมาชิ
้
กคณะกรรมการ ชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกําหนดระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ ององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ คณะกรรมการชุด ย่ อ ยดัง กล่ า ว ตามที่ ค ณะกรรมการ บริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น สมควร โดยในแต่ ล ะปี
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2.2 ปั จจุบนั คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทมีจํานวน 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.3 ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิด ชอบในการจัด การบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ทังนี
้ ้ ขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
3.2 คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ น
ประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.3 คณะกรรมการกําหนดให้ บริ ษัทจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และ พนักงาน ทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะ
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ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวและการปรับปรุงที่ให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ทงภายในและภายนอก
ั้
บริ ษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง
3.4 คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทํา
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์จะมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับขันตอนการดํ
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
3.5 คณะกรรมการจะจัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ าน
การปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทังจะจั
้ ดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และจะทบทวนระบบที่สําคัญ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.6 คณะกรรมการจะให้ ฝ่ายจัดการรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นระยะๆ ในการดําเนินการด้ าน
การบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้จะมีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
3.7 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจําปี หรื อผ่านช่องทางที่เหมาะสม

4. การจัดประชุมคณะกรรมการ
1. การส่งหนังสือเชิญประชุม : เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
โดยการประชุมแต่ละครัง้ มีการกําหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้ า ร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ า เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้ อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้ งวาระที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทัง้
มีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้ วนและชัดเจน
2. จํ า นวนครั ง้ การประชุม : คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารประชุม อย่ า งน้ อ ย 3 เดื อ นต่อ ครั ง้ แล้ ว แต่
สถานการณ์ และความจําเป็ น ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีกรรมการอย่างน้ อย 2 คนสามารถร้ องขอให้ จัดประชุม
บริษัทจะต้ องจัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
3. ผู้เข้ าร่ วมประชุม : องค์ประชุมกรรมการต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
โดยคณะกรรมการสามารถเชิญคณะอนุกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและ
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเข้ าร่วมประชุมตามความจําเป็ นและเหมาะสม
4. การลงคะแนนเสียง : ใช้ ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็ นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้ างมากแล้ วยัง
ไม่สามารถชี ้ขาดได้ ให้ ประธานกรรมการสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นคะแนนตัดสินได้ ทังนี
้ ้
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ในกรณีที่เป็ นการพิจารณาในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ อง
ดังกล่าวต้ องงดออกเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
5. รายงานการประชุม : เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม เนื่องจาก
กรรมการที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมต้ องมีความรับผิดชอบตามที่ได้ ตดั สินใจไว้ และหากกรรมการท่านใดมีคาม
คิดเห็นที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นหรื องดออกเสียงก็ต้องบันทึกความเห็นดังกล่าวไว้ ด้วย เพื่อแสดง
้ ้ บริ ษัทต้ องจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการให้
ถึงขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ทังนี
แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมและจัดเก็บไว้ ที่สํานักงานใหญ่ ในกรณีที่กรรมการมีการร้ องขอ
บริษัทต้ องสามารถจัดส่งรายงานการประชุมให้ ได้ อย่างรวดเร็ว
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป

6. ค่ าตอบแทน
6.1 ค่ า ตอบแทนของกรรมการจะจั ด ให้ อยู่ ใ นลัก ษณะที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ กั บ ระดับ ที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ ใ น
อุต สาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability
and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน
6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อํานวยการและผู้บริ หารระดับสูงจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนดภายในกรอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
6.3 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมดจะเป็
้
นผู้ประเมินผลกรรมการผู้อํานวยการเป็ นประจําทุกปี เพื่อ
นําไปใช่ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อํานวยการ โดยใช้ บรรทัดฐานที่ไต้ ตกลงกันล่วงหน้ ากับ
กรรมการผู้จดั การตามเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการจะส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึ กอบรมและให้ ความรู้อาจกระทําเป็ นการ
ภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก
7.2 ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนํ าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่
กรรมการใหม่
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7.3 คณะกรรมการจะกําหนดให้ กรรมการผู้อํานวยการรายงานเพื่อทราบอย่างน้ อยปี ละครัง้ ถึงแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงานในตําแหน่งกรรมการผู้อํานวยการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อรองรับกับการขยายงานของบริ ษัท
หรื อเหตุการณ์ที่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งนันไม่
้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

ฝ่ ายตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

กรรมการผู้อํานวยการ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

11.2.1 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิถุนายน 2558 มี การกํ า หนดให้
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. มีอํ า นาจ หน้ า ที่ ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ซึ่งรวมถึงการดูแ ลและจัดการบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
้
านการดําเนินธุรกิจ การบริ หาร
3. ให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สําคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทังทางด้
ทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามดูแลให้ มี
การปฏิบตั ิตามแผนงานที่กําหนดให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณากลัน่ กรองรายการที่ต้องนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลัก
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ดังนี ้
•

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท

•

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน
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•

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรบริ ษัท

•

เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

•

เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

•

พิจารณารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น

•

เรื่ องอื่น ๆ

5. จัดให้ มีรายงานข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ทันการณ์และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อหน่วยงานกํากับและตรวจสอบ
ภายใน รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่าง ๆ ของบริ ษัท และมีหน้ าที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุง
แก้ ไข กรณีที่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
7. กําหนดให้ มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่ งใสและมี
ประสิทธิภาพ
8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริ ษัท
9. จัดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทังกํ
้ ากับ
ดูแลให้ บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
11. แต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
และให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิ จ ารณากํ า หนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มี อํ า นาจในการแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผู้อํานวยการและคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้อํานวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้อํานวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ิรายการที่อาจมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทํากับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
13. พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอํานาจผูกพันบริษัทได้
14. แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ คนใดหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทําการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการ
บริ ษัท ทังนี
้ ก้ ารมอบอํานาจดังกล่าวผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน้ ต้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าว
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ
ของคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ) มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
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ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เรื่ องต่อไปนี ้ จะกระทําได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กําหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
นัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
• เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
•

การทํารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•

นอกจากนันในกรณี
้
ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
้
้ ถือหุ้น ที่เข้ า
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

-

-

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้ าหนี ้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรื อลดมูลค่าหุ้น
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด

ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของ
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2558 ได้ กําหนดให้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตั ิทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับพิจารณาการขอซื ้อ-ขอจ้ าง งานโครงการ รวมถึง
การทําสัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้ าอันเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริ ษัทตามงบประมาณในวงเงินมากกว่า
500.00 ล้ านบาทขึ ้นไป อนุมตั ิเกี่ยวกับการพิจารณารับงานโครงการต่างๆอันเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทตาม
งบประมาณในวงเงินมากกว่า 500.00 ล้ านบาทขึ ้นไป และอนุมตั ิการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินตาม
งบประมาณในวงเงินมากกว่า 50.00 ล้ านบาทขึ ้นไป และอนุมตั ิการทําธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณ
มากกว่า 500.00 ล้ านบาทขึ ้นไป
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11.2.2 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วัน ที่ 15

มิ ถุน ายน 2558 ได้ กํ า หนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดยประสานงาน
้
าปี โดย
กับผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้ สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็ นและ
เป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี ้
พิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง ผู้บริ หารสูงสุดของสํานักตรวจสอบ
ภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริ มาณงานตรวจสอบของบริ ษัทผู้สอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทํา
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ และ
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

( ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่

ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้ อมทังปั
้ ญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ กรรมการบริษัททราบทุกปี
9. อนุมัติ แ ผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจ ารณารั บ ทราบการรายงานผลการปฏิ บัติง านของสํา นัก
ตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ
11. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึง่ อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร รายการหรื อการกระทําดังกล่าว ได้ แก่
(ก)

รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(ข)

การทุจริต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

12. ดําเนินการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร
สงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทได้ กระทําความผิดตามที่
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้ น
ให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
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ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยก สัง่ การให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้ อง มาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่เห็น
ว่ า เกี่ ย วข้ องและจํ า เป็ น นอกจากนั น้ ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ภ ายใต้ ขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข องข้ อบัง คับ ฉบับ นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความ
จําเป็ น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.2.3 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วัน ที่ 15
มิ ถุน ายน 2558 ได้ กํ า หนดให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้
กําหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริ ษัทซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สําคัญเช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านการลงทุนและ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้ น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
กําหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสี่ยง
และติดตามการนําไปปฏิบตั ิ รวมทังการสอบทานประสิ
้
ทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง และดําเนินการเพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริ หารความเสี่ยงได้ ถกู
นําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องตามนโยบายที่กําหนด
ไว้ อย่างสมํ่าเสมอ
จัดให้ มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเป็ น รวมถึงสนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในด้ าน
บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเป็ น ให้ สอดคล้ องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้ อมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
ดําเนินการตัดสินใจและให้ คําแนะนําเกี่ยวกับปั ญหาสําคัญที่เกิดขึ ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
รับทราบ และ/หรื อ พิจารณาทุกไตรมาส
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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11.2.4 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2558 ได้ กํ า หนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
การสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจํานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ที่ครบวาระ และ/
หรื อ มีตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ่ม
3. พิจารณารายชื่ อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์
คุณสมบัติที่กําหนดไว้
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กําหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคล
4. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้อํานวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกําหนดค่าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการ บริ ษั ท เป็ น
รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ผลงาน และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ให้ คําชี ้แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้อํานวยการ รองกรรมการผู้อํานวยการตามสายงาน และ
ผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ตามข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท
6. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ กรรมการผู้อํานวยการ รองกรรมการผู้อํานวยการตามสาย
งาน และผู้บริ หารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้ พิจารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการผู้อํานวยการ รองกรรมการผู้อํานวยการตามสายงาน และผู้บริ หาร
ระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
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7. พิจารณาความเหมาะสมและให้ ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมการและ
พนักงานโดยยึดหลักให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ กรรมการและพนักงาน
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ เกิ ด การสร้ างมูล ค่า เพิ่ ม ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ในระยะยาวและสามารถรั ก ษาบุค ลากรที่ มี
คุณภาพได้ อย่างแท้ จริง
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายโดยฝ่ าย
บริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้ องรายงานหรื อนําเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ให้ บรรลุตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
11.2.5 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2558 ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการ
บริ หารมีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หาร
ต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท หลัก เกณฑ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสนอให้ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยสรุปอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
สําคัญได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาและกําหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริ ษัท กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและ
ข้ อบังคับของบริษัท
2. กําหนดแนวทางการดําเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้ เป็ นไปตามแนววิสยั ทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์นโยบายและมติคณะกรรมการบริษัท
้ ้ บริหารระดับสูง ต้ องได้ รับความ
3. แต่งตังผู
้ ้ บริหารบริษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ทกุ ตําแหน่งเว้ นแต่การแต่งตังผู
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทังสามารถมอบอํ
้
านาจให้ บคุ คลใด ๆ ไปดําเนินการแทนในเรื่ องใด ๆ ที่
อยูใ่ นหน้ าที่และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. กําหนดระเบียบปฏิบตั ิงานของพนักงานบริษัทโดยไม่ขดั หรื อแย้ งต่อข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. พิจารณาให้ ความเห็นชอบโครงสร้ างตําแหน่งและโครงสร้ างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของ
พนักงาน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบโครงสร้ างการบริหารตังแต่
้ ระดับฝ่ ายลงไป
6. พิจารณาอนุมตั ิแผนงบประมาณประจําปี กํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย แผนงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ พิจารณาอนุมตั ิเงินโบนัสและรางวัลพนักงาน ผลประโยชน์
อย่างอื่นเพื่อสร้ างขวัญกําลังใจพนักงาน
7. ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
8. พิจารณาเรื่ องอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9. ให้ มีอํานาจตัดสินใจในเรื่ องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทภายในขอบเขตอํานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการ
กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
10. พิจารณาเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื ้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
11. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ
12. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆที่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
14. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
15. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิคําขอจากฝ่ ายงาน
ต่างๆ ของบริษัทที่เกินอํานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้
16. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมาย และกําหนด
อํานาจหน้ าที่ให้ กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจหน้ าที่ตามข้ อ 3. ก็ได้
โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้ องรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายนันโดยตรงต่
้
อคณะกรรมการบริหาร
17. ให้ ประธานกรรมการบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้ างต้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทัง้ นี ้ อํานาจในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให้ ประธาน
กรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และไม่รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ๆ นอกจากนี ้ อํานาจดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ต้อง
ขออนุมตั ิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มิถุนายน 2558 ได้ กําหนดให้
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15
คณะกรรมการบริ หารมีอํ านาจอนุมัติทํ าธุรกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับพิจารณาการขอซื อ้ -ขอจ้ าง งานโครงการ
รวมถึงการทําสัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้ าอันเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริ ษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่
เกิน 500.00 ล้ านบาท อนุมตั ิเกี่ยวกับการพิจารณารับงานโครงการต่างๆอันเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทตาม
งบประมาณในวงเงิ น ไม่เ กิ น 500.00 ล้ า นบาท และอนุมัติ ก ารทํ า ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน ตาม
งบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทําธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน
500.00 ล้ านบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้ นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
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11.2.6 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้อาํ นวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ได้ กํ าหนดให้ กรรมการ
ผู้อํานวยการมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริ หาร ดําเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
3. บริ หารจัดการการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิ น การด้ า นการเงิ น การตลาด งานบริ ห ารบุค คล และด้ า นการปฏิ บัติง านอื่ น ๆ
โดยรวมเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอํานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย ปลดออก เลิกจ้ าง กําหนดอัตราค่าจ้ างและค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
บริษัท โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วงให้ ดําเนินการแทนได้
6. กําหนดบําเหน็จรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจํา
ของพนักงานบริษัทตังแต่
้ ระดับรองกรรมการผู้อํานวยการลงไป
7. เจราจา และเข้ าทํ าสัญญา และ/หรื อ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
วงเงินสําหรับแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในอํานาจดําเนินการที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว
8. ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริ ษัท เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
9. มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
10. พิจารณาการลงทุนในธุ รกิ จใหม่ หรื อการเลิกธุ รกิ จ เพื่ อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
กรรมการบริษัท
11. อนุมตั ิและแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆที่จําเป็ นต่อการดําเนินงาน
12. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังมี
้ อํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ น
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
13. ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํ านาจที่ให้ ไ ว้ และ /หรื อให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้ อกํ าหนด หรื อคํ าสั่งที่ คณะกรรมการของบริ ษัทได้
กําหนดไว้ ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อํานวยการนัน้ จะต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ กรรมการผู้อํานวยการ หรื อผู้รับมอบอํานาจจาก
กรรมการผู้อํ า นวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ ตน หรื อ บุคคลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง (ตามที่ นิ ย ามไว้ ใ น

ส่วนที่ 2.11 หน้ าที่ 20

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษั ท ยกเว้ นเป็ นการอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นหรื อ
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2558 ได้ กําหนดให้ กรรมการ
ผู้อํานวยการมีอํานาจอนุมตั ิทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาขอซื ้อ-ขอจ้ าง งานโครงการ รวมถึงการทํา
สัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้ าอันเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริ ษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50.00
ล้ านบาท อนุมตั ิเกี่ยวกับการพิจารณารับงานโครงการต่างๆอันเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทตามงบประมาณใน
วงเงินไม่เกิน 50.00 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินตามงบประมาณในวงเงินไม่
เกิน 10.00 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทําธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 50.00 ล้ านบาท หากเกิน
จํ า นวนที่ ส ามารถอนุมัติ ไ ด้ ให้ นํ า เสนอเพื่ อ ขออนุมัติ ต่ อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทแล้ วแต่กรณี
11.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1 การสรรหาแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
มาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํ ากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ประกาศ
ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้ อบัง คับ และ/หรื อ ระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ อ ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทํางาน และ
ความเหมาะสมด้ านอื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนํ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทต่อไป ทัง้ นีบ้ ริ ษัทมีนโยบายแต่งตังกรรมการอิ
้
สระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทังหมดของ
้
บริ ษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระทังนี
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
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มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการรายอื่น ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
้ นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ ทาง
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
ธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วย
การรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ว่า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโ ลม แต่ใ นการพิจ ารณาภาระหนี ้
ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
้ นกรรมการอิสระ
กว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
้
ษัท
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
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อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
11.3.2 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการผู้อาํ นวยการ
ในการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หารจะทําการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน่ง เพื่อนําเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
11.4 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังการรายงานการได้
้
มาหรื อจําหน่าย
หลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 246 และบทกํ าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. ให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ) และจัด ส่ ง สํ า เนารายงานนี ใ้ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่ ง รายงานต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ น
สาระสํ า คัญ ซึ่ง มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหลัก ทรั พ ย์ ต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง ในการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
และในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ให้ ผ้ อู ื่นทราบจนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนัน้
ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น
บริษัทถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ น
สภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
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4. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัท ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ที่มีหรื ออาจ
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
ตนได้ ลว่ งรู้มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อ
ชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขายซึง่ หุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัท
้
อ
ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื
ทางอ้ อม และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนําข้ อเท็จจริ ง
เช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
11.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สําหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัท จ่ายค่าตอบแทนจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด รวมทังสิ
้ ้น 3.95 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมใน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็ นต้ น
11.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
-ไม่มี-
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