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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อมัน่ ว่ำ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีแสดงถึงกำรมีระบบบริ หำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วย
สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย อันจะนำไปสูก่ ำรสร้ ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน กำรเพิ่มมูลค่ำ และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และถือเป็ น ภำรกิจที่บริ ษัทจะต้ องดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องในกำรส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำหนดให้ มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวให้
สอดคล้ องกับแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ อำจมีกำรปรับเปลีย่ นในอนำคต เพื่อให้ มีควำมเหมำะสม
และสอดคล้ องกับสภำพกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตั ิซงึ่ ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำกำรใดที่เป็ นกำรละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ กำรซื ้อขำยหรื อโอน
หุ้น กำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้ รับข่ำวสำรข้ อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำร แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทเช่น
กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อกำรแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิ
รำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
ด้ วยตระหนัก ถึงควำมสำคัญ ในกำรปกป้องผลประโยชน์ และอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สิท ธิ ขอ งผู้ถือ หุ้น
บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ดังต่อไปนี ้
1. การสนับสนุนให้ ผ้ ถู อื หุ้นใช้ สิทธิ :
1.1. บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยให้ ใช้ สิทธิได้ อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย
เข้ ำร่ ว มกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นเสนอควำมคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทและไม่กระทำกำรใดๆที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีกำรให้
ข้ อมูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมโดยมีคำชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรื อประกอบ
มติที่ขอ ตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรื อในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม
1.2. บริ ษั ท จะเปิ ด โอกำสให้ ผ้ ูถื อหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ กำรส่งคำถำม
ล่วงหน้ ำให้ ชดั เจน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบพร้ อมกับกำรส่งหนังสือเชิญประชุม
2. การส่ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น :
บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ รับ ทรำบ วัน เวลำ สถำนที่ วำระกำรประชุม ข้ อ มูลสำคัญ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ใช้ ในกำรประชุมต่ำงๆ รวมถึง วิธีกำรออกเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม ล่วงหน้ ำก่อนมี
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะพยำยำมจัดส่งข้ อมูลเกี่ยวกับ กำรประชุมผู้ถือหุ้นทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
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รำยล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถศึกษำข้ อมูล ล่วงหน้ ำก่อนเข้ ำร่ วมประชุม
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะนำข้ อมูลดังกล่ำวทังหมดประกำศลงในเว็
้
บไซต์ของบริ ษัทเพื่ อเพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ขำ่ วสำร
ข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
3. การอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้น :
3.1 บริ ษั ทจะด ำเนิ น กำรให้ ก รรมกำรทุกท่ำนเข้ ำ ร่ วมประชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อเปิ ด โอกำสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ ซักถำมใน
ประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3.2 บริ ษัทจะดำเนินกำรชี ้แจงในที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในกำรประชุม รวมถึงวิธีกำรใช้
สิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมทังกำรตั
้
งค
้ ำถำมต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำร
ประชุม
3.3 ในกำรเข้ ำร่วมกำรประชุมและกำรออกเสียงในที่ประชุม บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในกำรตัดสินใจ
ในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่ำงๆ ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในกำรออกเสียงเพื่อลงมติ
ทุกครัง้ จะมีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรทำรำยกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งในภำยหลัง
3.4 บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรลงมติเป็ นแต่ละรำยกำร ในกรณีที่วำระนันมี
้ หลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตังกรรมกำร
้
3.5 บริ ษั ทจะจัดให้ มีบุค คลที่เป็ นอิ สระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสีย งในกำรประชุมผู้ถื อหุ้น และ
เปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทรำบพร้ อมบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
4. การให้ โอกาสแก่ ผ้ ถู อื หุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :
ในกำรประชุม ผู้ถือหุ้น บริ ษัท จะเปิ ด โอกำสให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ทุกคนได้ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น หรื อแสดง
ข้ อเสนอแนะใดๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงอิสระทุกครัง้ โดยประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ รวมทังกรรมกำรและผู
้
้ บริ หำรที่เกี่ยวข้ องจะเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถำมในที่
ประชุมด้ วย
5. การจัดทารายงานการประชุม :
5.1 บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรจดรำยงำนกำรประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง โดยจะบันทึกกำรชี ้แจงขันตอนกำรลงคะแนน
้
และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบก่อนดำเนินกำรประชุม บันทึกประเด็นซักถำมและข้ อคิดเห็นที่
สำคัญไว้ ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ และบันทึกผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระว่ำมีผ้ ถู ื อหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ ำน และงดออก เสียงเป็ นอย่ำงไร รวมถึงบันทึ กรำยชื่ อกรรมกำรผู้เข้ ำร่ วม
ประชุมและกรรมกำรที่ไม่ได้ เข้ ำประชุมด้ วย
5.2 บริ ษัทจะนำส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่มี
กำรประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริ ษัท
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6. การมอบฉันทะ
หำกผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระหรื อ
บุคคลใดๆ เข้ ำร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทจัดส่งไปพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ กบั
ผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ว่ำ คณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำรได้ ดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยได้ รับข้ อมูลต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียม
กัน โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี ้
1. การประชุมผู้ถอื หุ้น :
1.1 บริ ษัทจะแจ้ งกำหนดกำรประชุม พร้ อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ คณะกรรมกำรต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่ำนช่องทำงอื่นที่เหมำะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
1.2 บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่ใช้ ในกำรประชุม ขันตอนกำรออก
้
เสียงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิกำร
ออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 บริ ษัทจะอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผู้ซึ่งไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้ วยกำรใช้ หนังสือ
มอบฉันทะ และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นผู้ซงึ่ ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อ
ให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทท่ำนหนึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. การดูแลผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย :
2.1 กำหนดให้ ก รรมกำรอิสระเป็ นผู้ดูแ ลผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ย โดยผู้ถื อ หุ้น ส่วนน้ อยสำมำรถแสดงควำมคิ ด เห็ น
เสนอแนะ หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็ นผู้พิจำรณำดำเนินกำรให้
เหมำะสมในแต่ละเรื่ อง หำกเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมกำรอิ สระจะตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งและดำเนิน กำรหำ
วิธีแก้ ไขที่เหมำะสม หำกเป็ นข้ อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะทำกำรพิจำรณำข้ อเสนอแนะและแสดงควำม
คิดเห็น ซึ่งหำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อกำร
ประกอบธุรกิ จของบริ ษั ท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่ำวต่อที่ ประชุม คณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำ
กำหนดเป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2.2 บริ ษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยคน
2.3 บริ ษัทจะดำเนินกำรมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่มิได้ แจ้ งเป็ นกำรล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น
โดยเฉพำะวำระที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
2.4 บริ ษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท เป็ นกำร
ล่วงหน้ ำในเวลำอันสมควร พร้ อมข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติและกำรให้ ควำมยินยอมของผู้ที่
ได้ รับกำรเสนอชื่อ
3. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน :
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3.1 กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำรและพนัก งำนของบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรรั ก ษำข้ อมูลขององค์ ก รไว้ เป็ น
ควำมลับโดยเคร่ งครัด (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้ อมูลภำยในที่ไม่สมควรเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ) โดยกรรมกำร
ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทตลอดจนคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวที่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อมูล จะไม่นำข้ อมูลดังกล่ำวไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
3.2 กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและนโยบำยว่ำด้ วยกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท
และกำรใช้ ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่ งครัด โดยจะมีกำรกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
หรื อนำข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อนำไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
3.3 กรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท มีห น้ ำที่ ต้ องรำยงำนกำรถื อครองหลัก ทรัพ ย์ ต ำมกฎหมำยโดยจัด ส่ว น
รำยงำนให้ แก่คณะกรรมกำรเป็ นประจำ และเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี
4. การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
4.1 กรรมกำรและผู้บริ หำรมีหน้ ำที่เปิ ดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในกำรมีสว่ นได้ เสียในกิจกำรต่ำงๆ ตำมแนวทำงกำร
รำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรำยงำนต่อเลขำนุก ำรบริ ษัทในทุก
ครัง้ ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
4.2 กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทต้ องเปิ ดเผยให้ บริ ษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ ในกรณีที่มีสว่ นได้ เสียใดๆ
ที่อำจก่อให้ เกิดกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อย่ำงน้ อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และกำหนดให้ ต้องบันทึกไว้
ในรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำร ทัง้ นี ้ เป็ น ไปตำมกฎเกณฑ์ ห รื อแนวทำงของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบำยของบริ ษัท
4.3 กำหนดให้ กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียในกำรพิจำรณำวำระใดๆ อย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้ กรรมกำร
รำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ ควรงดเว้ นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำวำระ
นัน้ และต้ องงดเว้ นกำรออกเสียงลงมติในกำรประชุมพิจำรณำวำระดังกล่ำว
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทยึดถือหลักกำรทัว่ ไปในกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ พนักงำน
คูค่ ้ ำ หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้ ำหนี ้ และคู่แข่ง รวมถึงสำธำรณชนและสังคมโดยรวม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมและควำม
โปร่งใส บริ ษัทจึงกำหนดนโยบำยให้ มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ โดยคำนึงถึงสิทธิผ้ มู ีสว่ นได้ เสียดังกล่ำวทัง้
ตำมกฎหมำยหรื อตำมข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถื อ หุ้น : บริ ษั ท จะด ำเนิ น ธุร กิ จ โดยมุ่งเน้ น กำรเจริ ญ เติ บ โตของบริ ษั ท อย่ำ งต่ อ เนื่ อ งในระยะยำวเพื่ อ สร้ ำง
ผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดยจัดให้ มี ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ
และไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่จะก่อให้ เกิ ดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทัง้
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และสม่ำเสมอ
2. ลูกค้ ำ : บริ ษัทพยำยำมที่จะรักษำและเสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ดีในระยะยำวกับลูก ค้ ำของบริ ษัท บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่
จะทำให้ ลกู ค้ ำมีควำมพึงพอใจสูงสุดโดยกำรผลิตสินค้ ำและให้ บริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพดี เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำร
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3.

4.

5.
6.

7.

ของลูกค้ ำให้ ได้ มำกที่สดุ ในรำคำ ที่ยตุ ิธรรม รวมทังมี
้ กำรให้ บริ กำรหลังกำรขำยตำมมำตรฐำนขันสู
้ ง ตลอดจนให้
ข้ อมูลที่ถูกต้ องเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรและ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทแก่ลกู ค้ ำอีกด้ วย บริ ษัทพยำยำมรักษำช่อง
ทำงกำรติดต่อกับลูกค้ ำ โดยเปิ ดรับฟั งควำมเห็นของลูกค้ ำตลอดเวลำและรักษำควำมลับของลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ
พนักงำน : พนักงำนของบริ ษัททุกคนถือเป็ นทรัพยำกรที่มีคณ
ุ ค่ำขององค์กร และมีควำมสำคัญต่อกำรเติบโต และ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทจึงพยำยำมจัดหำสิ่งแวดล้ อมในกำรทำ งำนที่มี
คุณภำพให้ แก่พนักงำน โดยให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของสุขภำพและควำมปลอดภัยสูงสุด และบริ ษัทปฏิบตั ิต่อ
พนักงำนทุกคนด้ วยควำมเป็ นธรรมให้ ได้ รับผลตอบแทนอย่ำงยุติธรรมและเป็ นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้ เคียง
กัน นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำน
บริ ษัทและ พยำยำมสร้ ำงสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่มีควำมหลำกหลำย และสร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำนที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้ คง อยูเ่ พื่อพัฒนำองค์กรต่อไป
คูค่ ้ ำ, หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ ำหนี ้ : บริ ษัทถือว่ำกำรทำให้ คคู่ ้ ำ หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ ำหนี ้ของบริ ษัทเข้ ำใจถึงกิจกำรของ
บริ ษัทอย่ำงถ่องแท้ เป็ นเรื่ องสำคัญ ทังนี
้ ้ เพื่อคงไว้ ซึ่งควำมสัมพันธ์ ที่ชัดเจน ยัง่ ยืน และอยู่บนพื ้นฐำนของควำม
ไว้ ใจซึ่งกันและกันระหว่ำงบริ ษัทกับคู่ค้ำ หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ ำหนีข้ องบริ ษัท โดยบริ ษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำและ
หุ้นส่วนธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรมและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อกำหนดของสัญญำอย่ำงเคร่ งครัด ตลอดจนให้ ข้อมูล ทำง
กำรเงินที่ครบถ้ วนและถูกต้ องแก่เจ้ ำหนี ้ของบริ ษัท
คู่แข่ง : บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งของบริ ษัทตำมกรอบของกำรแข่งขันอย่ำงยุติธรรมและมีจริ ยธรรม และประกอบ
ธุรกิจโดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำและควำมก้ ำวหน้ ำของตลำด ซึง่ ส่งผลดีตอ่ อุตสำหกรรมในภำพรวม
สำธำรณชน : บริ ษัทใส่ใจและให้ ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และคุณภำพชีวิตของผู้คนที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำร ดำเนินงำนทังหมดของบริ
้
ษัทรวมทังจั
้ ดให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับ
ต่ำง ๆ นอกจำกนี ้ บริ ษัทพยำยำมมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็ นกำรสร้ ำงและรักษำไว้ ซงึ่ สิง่ แวดล้ อมและสังคม
ตลอดจนส่งเสริ ม วัฒนธรรมของประเทศที่บริ ษัทดำเนินกิจกำรอยู่ บริ ษัทมีมำตรกำรจัดกำรขยะและของเสียจำก
กำรผลิตของบริ ษัทให้ มีผลกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และประชำชนอย่ำงน้ อย ที่สดุ
หน่วยงำนรัฐที่กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท : บริ ษัทจะปฏิบตั ิและควบคุมให้ มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและ กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐที่กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดให้ มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีสว่ นได้ เสียผ่ำน E-mail
ของบริ ษัท โดยมีผ้ ทู ี่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นผู้รับผิดชอบกลัน่ กรองข้ อร้ องเรี ยนส่งให้ ผ้ บู ริ ห ำรที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังรำยงำนให้
้
คณะกรรมกำรรับทรำบ
การเปิ ดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทจะเปิ ดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่ำว

ข้ ำงต้ น และรวมถึงกำรมีสว่ นร่วมของพนักงำนในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวข้ ำงต้ น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้
เสีย ผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม
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หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญ กับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และได้ มำตรฐำนตำมเกณฑ์ ที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้ อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทและมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ทังหมดได้
้
รับทรำบข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยภำยหลังจำกบริ ษัทได้ เข้ ำจดทะเยียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว บริ ษัทจะทำกำรเผยแพร่ ข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่
ข้ อมูลของตลำดหลักทรัพย์ รวมทังเว็
้ บไซต์ของบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี ้
1. หลัก กำรเปิ ด เผยข้ อ มูล : บริ ษั ท จะเปิ ด เผยข้ อ มูลสำคัญ เกี่ ย วกับ บริ ษั ท อย่ำงถูก ต้ อ ง ไม่ ท ำให้ สำคัญ ผิ ด
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุนด้ วยควำมโปร่งใส และไม่ชกั ช้ ำ โดยบริ ษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล สำหรับงบกำรเงินของบริ ษัทนัน้
จะถูกจัดขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีกำรเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบันทึกข้ อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจริ ตหรื อกำรดำเนินงำน
ที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยมีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื
้
่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน
รำยกำรระหว่ำงกัน และระบบควบคุมภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้
2. ควำมสัมพันธ์ กบั ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน : บริ ษัทจัดให้ มีฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทเพื่อทำหน้ ำที่ติดต่อสือ่ สำร
กับนักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน สถำบันและผู้ถือหุ้นรำยย่อย และบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรประชุมเพื่อ
วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ
3. ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กรรมกำร : บริ ษั ท จะเปิ ด เผยข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กรรมกำรแต่ ละท่ำ น จ ำนวนครั ง้ เข้ ำ ประชุ ม
ตลอดจนบทบำทและหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุด ย่อยของบริ ษัท ในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัท
4. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน : บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้ แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรประกอบกำรที่แท้ จริ งของบริ ษัทโดยอยู่บนพืน้ ฐำนของข้ อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบัญชีซงึ่ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ซึง่ บริ ษัทจะดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยค่ำสอบบัญชี และ
ค่ำบริ กำรอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ กำรไว้ ด้วย
5. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง : บริ ษัทจะเปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ ห ำร
ระดับสูงในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท และเปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริ หำร
ระดับ สูง ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ภำระหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคน รวมทัง้ รู ป แบบหรื อ ลัก ษณะของ
ค่ำตอบแทนด้ วย
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ให้ เป็ นไปตำม นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดให้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of
Conduct) กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษัทคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม (เช่น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นต้ น) พร้ อมด้ วยกฎบัตรในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยที่ชดั เจน คณะอนุกรรมกำร ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม (เช่น คณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง) พร้ อมด้ วย
กฎบัตรในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะอนุมกรรมกำรที่ชดั เจน และ เอกสำรอื่นๆ ที่กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนและหน้ ำที่
รับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำร (เช่น คู่มื อ กำรปฏิ บัติ งำนของกรรมกำร คู่มื อ ในกำรฝึ ก อบรม เป็ น ต้ น ) นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรด้ วยตนเองทุกปี
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรจะประกอบด้ วยกรรมกำรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลำกหลำย ทัง้ ในด้ ำนทั ก ษะ
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท และจะเปิ ดเผยจำนวนปี กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษัทของกรรมกำรแต่ละคนผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม
1.2 คณะกรรมกำรจะมีจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ต้ องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน
1.3 คณะกรรมกำรจะมีกรรมกำรอิสระที่สำมำรถให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงอิสระใน
จำนวนที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
1.4 วำระกำรดำรงตำแหน่งหรื อกำรพ้ นจำกตำแหน่งของกรรมกำร นอกจำกจะเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ ว
ยังจะต้ องเป็ นไปข้ อบังคับของบริ ษัทที่กำหนดให้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ กรรมกำรต้ อง
พ้ น จำกต ำแหน่งตำมวำระจำนวนหนึ่งในสำม โดยให้ กรรมกำรที่ อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผู้ออกจำก
ตำแหน่ง ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่
ในสำม กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระด้ วยเหตุนี ้ อำจได้ รับเลือกตังใหม่
้ อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.5 คณะกรรมกำรจะกำหนดคุณ สมบัติ ของบุคคลที่ จะเป็ น “กรรมกำรอิสระ” ให้ เป็ น ไปตำมหลักเกณฑ์ ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ นอกจำกนี ้ จะให้ กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่
เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรก เว้ นแต่มีควำมจำเป็ นที่จะ
แต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระนันต่
้ อไปอีก
1.6 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำรจะต้ องไม่ใช่บคุ คลคนเดียวกัน
1.7 คณะกรรมกำรจะเลือกให้ กรรมกำรอิสระดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร
1.8 เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกรรมกำรจะสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในบริ ษัทได้ อย่ำงเพียงพอ คณะกรรมกำร
จะกำหนดจำนวนบริ ษัทที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.9 บริ ษัทจะมีเลขำนุกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศที่
เกี่ยวข้ องกำหนด
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจแต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยคณะหนึ่งหรื อหลำยคณะเพื่อทำหน้ ำที่สนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวจะมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำ
ทบทวนเรื่ อง ต่ำงๆ ที่มีควำมสำคัญเป็ นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำร
แต่งตังสมำชิ
้
กคณะกรรมกำร ชุดย่อย กำรออกกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อกำหนดระเบียบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ ององค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยดัง กล่ ำ ว ตำมที่ ค ณะกรรมกำร บริ ษั ท พิ จ ำรณำเห็ น สมควร โดยในแต่ ล ะปี
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ
2.2 ปั จจุบันคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัท มีจำนวน 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริ หำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
2.3 ประธำนคณะกรรมกำรจะไม่เป็ นประธำนหรื อสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยใดๆ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรจัด กำรบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมำย ทังนี
้ ้ ขอบเขต
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำหนดให้ เป็ นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ ษัท
3.2 คณะกรรมกำรจะทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ น
ประจำอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.3 คณะกรรมกำรกำหนดให้ บริ ษัทจัดทำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ กรรมกำร
ผู้บริ หำร และ พนักงำน ทุกคนเข้ ำใจถึงมำตรฐำนด้ ำนจริ ยธรรมที่บริ ษัทใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะ
ติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณดังกล่ำวและกำรปรับปรุงที่ให้ เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ทงภำยในและภำยนอก
ั้
บริ ษัทที่มีกำรเปลีย่ นแปลง
3.4 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเรื่ องควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์จะมีแนวทำงที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ และคณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
3.5 คณะกรรมกำรจะจัดให้ มีระบบกำรควบคุมด้ ำนกำรดำเนินงำน ด้ ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ ำน
กำรปฏิบตั ิ ตำมกฎระเบียบ และนโยบำย รวมทังจะจั
้ ดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงำนที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว และจะทบทวนระบบที่สำคัญ อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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3.6 คณะกรรมกำรจะให้ ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนให้ คณะกรรมกำรทรำบเป็ นระยะๆ ในกำรดำเนินกำรด้ ำน
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทังนี
้ ้จะมีกำรทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้ อยปี ละ 1
ครัง้
3.7 คณะกรรมกำรหรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสีย่ งไว้ ในรำยงำนประจำปี หรื อผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม
4. การจัดประชุมคณะกรรมการ
1. กำรส่งหนังสือเชิญประชุม : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำร
โดยกำรประชุมแต่ละครัง้ มีกำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่และวำระกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและจัดส่ง
เอกสำรประกอบกำรประชุม ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้เข้ ำร่ วมประชุม เป็ นกำรล่วงหน้ ำเป็ น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้ มีเวลำในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ หรื อเรี ยกขอข้ อมูลประกอบกำร
พิจำรณำเพิ่มเติม โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้ งวำระที่ต้องได้ รับกำรอนุมตั ิไว้ อย่ำงชัดเจน พร้ อมทัง้
มีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ครบถ้ วนและชัดเจน
2. จ ำนวนครั ง้ กำรประชุม : คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ก ำรประชุม อย่ำ งน้ อ ย 3 เดื อ นต่ อ ครั ง้ แล้ ว แต่
สถำนกำรณ์ และควำมจำเป็ น ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีกรรมกำรอย่ำงน้ อย 2 คนสำมำรถร้ องขอให้ จัดประชุม
บริ ษัทจะต้ องจัดประชุมคณะกรรมกำรภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอ
3. ผู้เข้ ำร่ วมประชุม : องค์ ป ระชุม กรรมกำรต้ องมี กรรมกำรเข้ ำ ร่ วมไม่น้ อยกว่ำร้ อยละ 75 ของจ ำนวน
กรรมกำรทังหมด
้
โดยคณะกรรมกำรสำมำรถเชิญคณะอนุกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ตรวจสอบภำยนอกและ
ผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัท เพื่อเข้ ำร่วมประชุมตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
4. กำรลงคะแนนเสียง : ใช้ ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็ นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้ ำงมำกแล้ วยัง
ไม่สำมำรถชี ้ขำดได้ ให้ ประธำนกรรมกำรสำมำรถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นคะแนนตัดสินได้ ทังนี
้ ้
ในกรณีที่เป็ นกำรพิจำรณำในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกรรมกำรคนใดคนหนึง่ กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ อง
ดังกล่ำวต้ องงดออกเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
5. รำยงำนกำรประชุม : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม เนื่องจำก
กรรมกำรที่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมต้ องมีควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ ตดั สินใจไว้ และหำกกรรมกำรท่ำนใดมีคำม
คิดเห็นที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่นหรื องดออกเสียงก็ต้องบันทึกควำมเห็นดังกล่ำวไว้ ด้วย เพื่อแสดง
ถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรให้
แล้ วเสร็ จภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมและจัดเก็บไว้ ที่สำนักงำนใหญ่ ในกรณีที่กรรมกำรมีกำรร้ องขอ
บริ ษัทต้ องสำมำรถจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้ ได้ อย่ำงรวดเร็ ว
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยจะประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยตนเองอย่ำงน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
เพื่อให้ คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
6. ค่ าตอบแทน
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6.1 ค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรจะจัด ให้ อยู่ ใ นลัก ษณะที่ เปรี ย บเที ย บได้ กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ น
อุ ต สำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรั บ ผิ ด ชอบ ( Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกรรมกำรแต่ละคน
6.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้อำนวยกำรและผู้บริ หำรระดับสูงจะเป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรกำหนดภำยในกรอบที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
6.3 กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรทังหมดจะเป็
้
นผู้ประเมินผลกรรมกำรผู้อำนวยกำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อ
นำไปใช่ในกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้อำนวยกำร โดยใช้ บรรทัดฐำนที่ไต้ ตกลงกันล่วงหน้ ำกับ
กรรมกำรผู้จดั กำรตำมเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมกำรจะส่งเสริ มให้ มีกำรฝึ กอบรมและกำรให้ ควำมรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริ ษัท เพื่อให้ มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้อำจกระทำเป็ นกำร
ภำยในบริ ษัทหรื อใช้ บริ กำรของสถำบันภำยนอก
7.2 ทุกครัง้ ที่มีกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้ มีเอกสำรและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
ปฏิบัติหน้ ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดแนะนำลักษณะธุรกิ จ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่
กรรมกำรใหม่
7.3 คณะกรรมกำรจะกำหนดให้ กรรมกำรผู้อำนวยกำรรำยงำนเพื่อทรำบอย่ำงน้ อยปี ละครัง้ ถึงแผนกำร
พัฒนำและสืบทอดงำนในตำแหน่งกรรมกำรผู้อำนวยกำรและผู้บริ หำรระดับสูง เพื่อรองรับกับกำรขยำยงำนของบริ ษัท
หรื อเหตุกำรณ์ที่ผ้ ดู ำรงตำแหน่งนันไม่
้ สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำร
บริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งและคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริ หำร

ฝ่ ำยตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน

กรรมกำรผู้อำนวยกำร
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11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ำยน 2558 มี ก ำรก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริ ษั ทมี อ ำนำจ หน้ ำที่ และควำมรั บ ผิด ชอบในกำรจัด กำรบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมำย โดยสรุปอำนำจ
หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดงั นี ้
1. มี อ ำนำจ หน้ ำ ที่ ต ำมข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ซึ่ง รวมถึ ง กำรดูแ ลและจัด กำรบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และนโยบำยของบริ ษัท
3. ให้ ควำมเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบำยที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยทังทำงด้
้
ำนกำรดำเนินธุรกิจ กำรบริ หำร
ทรัพย์สิน กำรเงิน กำรระดมทุน กำรลงทุน และกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตำมดูแลให้ มี
กำรปฏิบตั ิตำมแผนงำนที่กำหนดให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. พิจำรณำกลัน่ กรองรำยกำรที่ต้องนำเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวำระหลักใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ดังนี ้


พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนินกำรของบริ ษัท



พิจำรณำและอนุมตั งิ บกำรเงิน



พิจำรณำจัดสรรเงินกำไรบริ ษัท



เสนอรำยชื่อกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ต้องออกตำมวำระ



เสนอรำยชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี



พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้น



เรื่ องอื่น ๆ

5. จัดให้ มีรำยงำนข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัท เพื่อรำยงำนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อผู้
ลงทุนทัว่ ไปอย่ำงถูกต้ อง ทันกำรณ์และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
6. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อหน่วยงำนกำกับและตรวจสอบ
ภำยใน รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี และที่ปรึกษำฝ่ ำยต่ำง ๆ ของบริ ษัท และมีหน้ ำที่กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุ ง
แก้ ไข กรณีที่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ
7. กำหนดให้ มี ระเบี ย บปฏิ บัติ งำนที่ ชัด เจนและเหมำะสมจัด ให้ มี ระบบกำรควบคุม ภำยในที่ โปร่ งใสและมี
ประสิทธิภำพ
8. สอบทำนควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท
9. จัดให้ มีกระบวนกำรสร้ ำงผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทขึ ้นมำทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง (Succession Plan)
10. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ รวมทังก
้ ำกับ
ดูแลให้ บริ ษัทมีกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผู้บริ หำรระดับสูง
11. แต่งตังกรรมกำรตรวจสอบ
้
และให้ ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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12. พิ จ ำรณำก ำหนดโครงสร้ ำงกำรบริ ห ำรงำน มี อ ำนำจในกำรแต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรและคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้อำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่แต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ที่กำหนดนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้
คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้อำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุมตั ิรำยกำรที่อำจมีส่วนได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ำมี) ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
13. พิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจผูกพันบริ ษัทได้
14. แต่งตังกรรมกำรคนหนึ
้
ง่ คนใดหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ แทนคณะกรรมกำร
บริ ษัท ทังนี
้ ้กำรมอบอำนำจดังกล่ำวผู้ได้ รับมอบอำนำจนันต้
้ องไม่มีอำนำจอนุมตั ิรำยกำรที่บุคคลดังกล่ำว
หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง” ให้ มีควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ
ของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ) มี ส่ว นได้ เสี ย หรื อ อำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เรื่ องต่อไปนี ้ จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กำหนดให้ รำยกำรที่กรรมกำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย
หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมกำรซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ อง
นัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น


กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำย หรื อข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น



นอกจำกนันในกรณี
้
ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่เข้ ำ
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

-

-

กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
กำรทำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญำ เกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
กำรออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้ ำหนี ้ของบริ ษัท ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยกำรลดจำนวนหุ้น หรื อลดมูลค่ำหุ้น
กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษัท
เรื่ องอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด

ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมกำรมีส่วนได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
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นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน กำร
ได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน หรื อ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ำยน 2558 ได้ ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ทิ ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับพิจำรณำกำรขอซื ้อ-ขอจ้ ำง งำนโครงกำร รวมถึง
กำรทำสัญญำก่อภำระผูกพันทำงกำรค้ ำ อันเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริ ษัทตำมงบประมำณในวงเงิน มำกกว่ำ
500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป อนุมตั ิเกี่ยวกับกำรพิจำรณำรับงำนโครงกำรต่ำงๆอันเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทตำม
งบประมำณในวงเงินมำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินตำม
งบประมำณในวงเงินมำกกว่ำ 50.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณ
มำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ำยน 2558 ได้ ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทำนให้ บริ ษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยประสำนงำน
กับผู้สอบบัญชีและผู้บริ หำรที่รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำสและประจ
้
ำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้ สอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและ
เป็ นเรื่ องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้
2. สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิ ผลโดยสอบทำนร่ วมกับผู้สอบบัญ ชีและผู้ตรวจสอบภำยในนอกจำกนี ้
พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของสำนักตรวจสอบภำยในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็ น บุคคลภำยนอก
ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำง ผู้บริ หำรสูงสุดของสำนักตรวจสอบ
ภำยในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภำยในซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
3. สอบทำนให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และ
ปริ มำณงำนตรวจสอบของบริ ษัทผู้สอบบัญชีนนั ้ รวมถึง ประสบกำรณ์ ของบุคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำ
กำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ ำ
ร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
6. พิจำรณำรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งมี ขนำดรำยกำรที่ต้องได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กำหนดในกฎหมำย ประกำศ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ และ
หลักเกณฑ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ข. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
ค. ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ฉ. จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
ช. ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
ซ. รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้ อมทังปั
้ ญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเป็ นเหตุให้ กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ กรรมกำรบริ ษัททรำบทุกปี
9. อนุมัติ แผนกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนพิ จ ำรณำรั บ ทรำบกำรรำยงำนผลกำรปฏิ บัติงำนของสำนัก
ตรวจสอบภำยในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภำยในซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
10. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ
11. ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำซึง่ อำจ
มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร รำยกำรหรื อกำรกระทำดังกล่ำว ได้ แก่
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ก.

รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

ข.

กำรทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน

ค.

กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

12. ดำเนินกำรตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร
สงสัยว่ำ กรรมกำร ผู้จดั กำร หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้ กระทำควำมผิดตำมที่
กำหนดไว้ ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื ้องต้ น
ให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทรำบภำยในเวลำ 30
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้สอบบัญชี
13. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี อำนำจเรี ยก สัง่ กำรให้
ฝ่ ำยจัดกำร หัวหน้ ำหน่วยงำน หรื อพนักงำนของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มำให้ ควำมเห็น ร่วมประชุมหรื อส่งเอกสำรตำมที่เห็น
ว่ ำ เกี่ ย วข้ องและจ ำเป็ น นอกจำกนั น้ ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ภ ำยใต้ ขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ ข องข้ อบั ง คับ ฉบั บ นี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอปรึ กษำจำกที่ปรึ กษำอิสระภำยนอกหรื อผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นว่ำมีควำม
จำเป็ น และเหมำะสม โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้

1.
2.

3.
4.

5.

6.

11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมกำรบริ ษั ทครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ำยน 2558 ได้ ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งมีขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถ
ยอมรับได้
ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริ ษั ท ซึ่ง
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรลงทุนและ
ควำมเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็ นต้ น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมเห็นชอบ
กำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยบริ หำรควำมเสีย่ ง
และติดตำมกำรนำไปปฏิบตั ิ รวมทังกำรสอบทำนประสิ
้
ทธิผลของกรอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
สอบทำนรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ย ง และดำเนินกำรเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเสีย่ งให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ ถกู
นำไปปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง
พัฒ นำและทบทวนระบบกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินผลและติดตำมกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ สอดคล้ องตำมนโยบำยที่กำหนด
ไว้ อย่ำงสม่ำเสมอ
จัดให้ มีคณะทำงำนบริ หำรควำมเสีย่ งตำมควำมจำเป็ น รวมถึงสนับสนุนคณะทำงำนบริ หำรควำมเสีย่ งในด้ ำน
บุคลำกร งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็ น ให้ สอดคล้ องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบ
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7. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอโดยกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้และข้ อมูลเกี่ยวกับ
ควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในที่มีผลกระทบหรื ออำจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
8. ดำเนินกำรตัดสินใจและให้ คำแนะนำเกี่ยวกับปั ญหำสำคัญที่เกิดขึ ้นในกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
9. นำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
รับทรำบ และ/หรื อ พิจำรณำทุกไตรมำส
10. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
11.2.4 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ำยน 2558 ได้ ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
กำรสรรหำ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำม
เหมำะสมของจำนวน โครงสร้ ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ที่ครบวำระ และ/
หรื อ มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ่ม
3. พิจำรณำรำยชื่ อบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อมำ และคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์
คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ดำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ ี่กำหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบุคคล
ดังกล่ำวมีควำมยินดีที่จะมำรับตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัท หำกได้ รับกำรแต่งตังจำกผู
้
้ ถือหุ้น
5. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
6. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้อำนวยกำร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรกำหนดค่ำตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. กำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำร บริ ษั ท เป็ น
รำยบุค คลในแต่ ละปี โดยพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมกับ ภำระหน้ ำ ที่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ผลงำน และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในธุรกิจที่คล้ ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกรรมกำร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และมีหน้ ำที่ให้ คำชีแ้ จง ตอบคำถำมกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้อำนวยกำร รองกรรมกำรผู้อำนวยกำรตำมสำยงำน และ
ผู้บริ หำรระดับสูงตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
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5. รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร ตำมข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษัท
6. กำหนดค่ำตอบแทนประจำปี ของกรรมกำร กรรมกำรผู้อำนวยกำร รองกรรมกำรผู้อำนวยกำรตำมสำย
งำน และผู้บริ หำรระดับสูง ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยได้ พิจำรณำไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่ออนุมตั ิคำ่ ตอบแทนของกรรมกำรผู้อำนวยกำร รองกรรมกำรผู้อำนวยกำรตำมสำยงำน และผู้บริ หำร
ระดับสูง ส่วนของกรรมกำร ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทนำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
7. พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ ควำมเห็นชอบ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมกำรและ
พนักงำนโดยยึดหลักให้ เกิ ดควำมเป็ นธรรมต่อผู้ ถื อหุ้น และสร้ ำงแรงจูงใจให้ กรรมกำรและพนักงำน
ปฏิ บัติ ห น้ ำที่ เพื่ อ ให้ เกิ ด กำรสร้ ำงมูลค่ำ เพิ่ ม ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ในระยะยำวและสำมำรถรั ก ษำบุค ลำกรที่ มี
คุณภำพได้ อย่ำงแท้ จริ ง
8. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยโดยฝ่ ำย
บริ หำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้ องรำยงำนหรื อนำเสนอข้ อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องต่อ คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน ให้ บรรลุตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
11.2.5 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ำยน 2558 ได้ กำหนดให้ คณะกรรมกำร
บริ หำรมีอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริ หำรงำนในเรื่ องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุระและ
งำนบริ หำรของบริ ษัท กำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน และอำนำจกำรบริ หำร
ต่ำ ง ๆ ของบริ ษั ท หลัก เกณฑ์ ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ให้ สอดคล้ อ งกับ สภำพเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรของบริ ษัทพิจำรณำและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด โดยสรุปอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่
สำคัญได้ ดงั นี ้
1. พิจำรณำและกำหนดเป้ำหมำย และแผนธุรกิจของบริ ษัท กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตำมวิสยั ทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษัท กฎหมำย เงื่อนไข กฎระเบียบและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท
2. กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกิจกำร กำรพัฒนำ และกำรขยำยธุรกิจให้ เป็ นไปตำมแนววิสยั ทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์นโยบำยและมติคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. แต่งตังผู
้ ้ บริ หำรบริ ษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ทกุ ตำแหน่งเว้ นแต่กำรแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรระดับสูง ต้ องได้ รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังสำมำรถมอบอ
้
ำนำจให้ บคุ คลใด ๆ ไปดำเนินกำรแทนในเรื่ องใด ๆ ที่
อยูใ่ นหน้ ำที่และรับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควร
4. กำหนดระเบียบปฏิบตั ิงำนของพนักงำนบริ ษัทโดยไม่ขดั หรื อแย้ งต่อข้ อบังคับและกฎหมำยที่ เกี่ยวข้ อง
5. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบโครงสร้ ำงตำแหน่งและโครงสร้ ำงเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของ
พนักงำน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบโครงสร้ ำงกำรบริ หำรตังแต่
้ ระดับฝ่ ำยลงไป
6. พิจำรณำอนุมตั ิแผนงบประมำณประจำปี กำกับดูแลและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน ให้ เป็ นไปตำม
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นโยบำย เป้ำหมำย แผนงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิ พิจำรณำอนุมตั ิเงินโบนัสและรำงวัลพนักงำน ผลประโยชน์
อย่ำงอื่นเพื่อสร้ ำงขวัญกำลังใจพนักงำน
7. ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมรัดกุม
8. พิจำรณำเรื่ องอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
9. ให้ มีอำนำจตัดสินใจในเรื่ องกำรดำเนินงำนที่สำคัญของบริ ษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรื อ ขนำดของ
กิจกำร วัตถุประสงค์ แนวทำงและนโยบำยของบริ ษัทภำยในขอบเขตอำนำจที่ได้ รับมอบหมำย รวมถึงกำร
กำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม ผลผลิต ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำ และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
10. พิจำรณำเรื่ องกำรลงทุนขยำยงำน รวมถึงกำรซื ้อขำยสินทรัพย์ถำวรของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท
11. มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจกำรต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจกำร
12. พิจำรณำเรื่ องกำรระดมทุนของบริ ษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
13. อนุมตั ิกำรแต่งตังที
้ ่ปรึกษำด้ ำนต่ำงๆที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของกิจกำร
14. ดำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรงำนโดยทัว่ ไปของกิจกำร
15. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรปฏิบัติของแต่ละฝ่ ำยงำนของบริ ษัท และพิจำรณำอนุมัติคำขอจำกฝ่ ำยงำน
ต่ำงๆ ของบริ ษัทที่เกินอำนำจสัง่ กำรของฝ่ ำยงำนนัน้
16. อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริ หำรอำจจะมอบหมำย และกำหนด
อำนำจหน้ ำที่ให้ กรรมกำรบริ หำรแต่ละคนสำมำรถดำเนินกำรภำยในขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ตำมข้ อ 3. ก็ได้
โดยกรรมกำรบริ หำรดังกล่ำวจะต้ องรับผิดชอบในงำนที่ได้ รับมอบหมำยนันโดยตรงต่
้
อคณะกรรมกำรบริ หำร
17. ให้ ประธำนกรรมกำรบริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ทัง้ นี ้ อ ำนำจในกำรด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วข้ ำงต้ น ไม่ ร วมถึ ง กำรมอบอ ำนำจที่ ท ำให้ ประธำน
กรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออำจมี ควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษั ทหรื อบริ ษัทย่อย และไม่รวมถึงกำรดำเนินกำรเกี่ ยวกับ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้ มำจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สำคัญของบริ ษัทจดทะเบียน ตำมกฎเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพย์ และบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎระเบียบ และข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ๆ นอกจำกนี ้ อำนำจดังกล่ำวข้ ำงต้ นไม่รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ ต้อง
ขออนุมตั ิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ำยน 2558 ได้ ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริ หำรมี อำนำจอนุมัติท ำธุรกรรมที่ เกี่ ย วข้ องกับพิ จำรณำกำรขอซือ้ -ขอจ้ ำง งำนโครงกำร
รวมถึงกำรทำสัญญำก่อภำระผูกพันทำงกำรค้ ำอันเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริ ษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่
เกิน 500.00 ล้ ำนบำท อนุมตั ิเกี่ยวกับกำรพิจำรณำรับงำนโครงกำรต่ำงๆอันเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทตำม
งบประมำณในวงเงิ น ไม่เกิ น 500.00 ล้ ำนบำท และอนุมัติ ก ำรท ำธุ รกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ตำม
งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 50.00 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน
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500.00 ล้ ำนบำท หำกเกินจำนวนที่สำมำรถอนุมตั ิได้ ให้ นำเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท
11.2.6 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้อานวยการ
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ทครั ง้ ที่ 7/2558 เมื่ อวันที่ 15 มิ ถุนำยน 2558 ได้ ก ำหนดให้ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่ำง ๆ รวมถึง กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพ ย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. ดูแล บริ หำร ดำเนินงำน และปฏิบตั ิงำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำม
นโยบำย วิสยั ทัศน์ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท
3. บริ หำรจัดกำรกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมภำรกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริ ษัท และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. กำกับ ดูแ ลกำรด ำเนิ น กำรด้ ำนกำรเงิ น กำรตลำด งำนบริ ห ำรบุค คล และด้ ำ นกำรปฏิ บัติ งำนอื่น ๆ
โดยรวมเพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. มีอำนำจจ้ ำง แต่งตัง้ โยกย้ ำย ปลดออก เลิกจ้ ำง กำหนดอัตรำค่ำจ้ ำงและค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำน
บริ ษัท โดยสำมำรถแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอำนำจช่วงให้ ดำเนินกำรแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรำงวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจำกโบนัสปกติประจำ
ของพนักงำนบริ ษัทตังแต่
้ ระดับรองกรรมกำรผู้อำนวยกำรลงไป
7. เจรำจำ และเข้ ำทำสัญ ญำ และ/หรื อ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวกับกำรดำเนินธุรกิ จปกติของบริ ษัท โดย
วงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในอำนำจดำเนินกำรที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัทแล้ ว
8. ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำง ๆ ภำยในบริ ษัท เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท รวมถึงรักษำระเบียบวินยั ภำยในองค์กร
9. มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
10. พิ จำรณำกำรลงทุนในธุ รกิ จใหม่ หรื อกำรเลิกธุ รกิ จ เพื่ อน ำเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ
กรรมกำรบริ ษัท
11. อนุมตั ิและแต่งตังที
้ ่ปรึกษำด้ ำนต่ำงๆที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน
12. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังมี
้ อำนำจดำเนินกำรใดๆ ที่ จำเป็ น
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว
13. ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยูภ่ ำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือ
มอบอำนำจที่ ให้ ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตำมระเบี ยบ ข้ อ กำหนด หรื อค ำสัง่ ที่ คณะกรรมกำรของบริ ษั ทได้
กำหนดไว้ ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้อำนวยกำรนัน้ จะต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่ว งที่ทำให้ กรรมกำรผู้อำนวยกำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำก
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กรรมกำรผู้อำนวยกำร สำมำรถอนุมัติ รำยกำรที่ ตน หรื อ บุค คลที่ อำจมี ควำมขัดแย้ ง (ตำมที่ นิย ำมไว้ ใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน)
อำจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษั ท ยกเว้ น เป็ นกำรอนุ มั ติ ร ำยกำรที่ เ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลัก เกณฑ์ ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นหรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิไว้
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ำยน 2558 ได้ กำหนดให้ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรมีอำนำจอนุมตั ิทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกำรพิจำรณำขอซื ้อ-ขอจ้ ำง งำนโครงกำร รวมถึงกำรทำ
สัญญำก่อภำระผูกพันทำงกำรค้ ำ อันเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริ ษัทตำมงบประมำณในวงเงิน ไม่เกิน 50.00
ล้ ำนบำท อนุมตั ิเกี่ยวกับกำรพิจำรณำรับงำนโครงกำรต่ำงๆอันเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัทตำมงบประมำณใน
วงเงินไม่เกิน 50.00 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ตำมงบประมำณในวงเงินไม่
เกิน 10.00 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน 50.00 ล้ ำนบำท หำกเกิน
จ ำนวนที่ ส ำมำรถอนุ มัติ ได้ ให้ น ำเสนอเพื่ อ ขออนุมัติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ หำรหรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ วแต่กรณี
11.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1 การสรรหาแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
มำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศ
ตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย รวมถึ งประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้ อ ง นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์กำรทำงำน และ
ควำมเหมำะสมด้ ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนัน้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ น
กรรมกำรของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบำยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระอย่ำงน้ อยหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทังหมดของ
้
บริ ษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้ นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้
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มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ สองปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ ทำง
ธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ วย
กำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้ กำรคำนวณภำระหนี ้
ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ว่ำ ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ ในกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิ จำรณำภำระหนี ้
ดังกล่ำว ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ำรทำงวิชำชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึ งกำรให้ บ ริ กำรเป็ น ที่ป รึ กษำกฎหมำยหรื อ ที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุ ม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อย
กว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรทีม่ ีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
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9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
11.3.2 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการผู้อานวยการ
ในกำรสรรหำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บ ริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรจะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณ สมบัติ
ครบถ้ วน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำและอนุมตั ิตอ่ ไป
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก ำรลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท จะควบคุม ดูแ ลโดยส่ง ตัว แทนของบริ ษั ท เข้ ำ เป็ น
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำรในบริ ษัทย่อย โดยมีจำนวนกรรมกำรที่เป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นของบริ ษัท ทังนี
้ ้กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำรในบริ ษัทย่อยดังกล่ำวต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิแต่งตัง้
จำกคณะกรรมกำรของบริ ษัท และหำกบริ ษั ทย่อยมีกำรดำเนินธุรกิ จที่กระทบต่อบริ ษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริ ษัทได้ กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริ หำรที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัท
เพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรบริ ห ำรงำน รวมถึ ง ก ำหนดเรื่ อ งที่ ต้ อ งขออนุมัติ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ห ำรหรื อ
คณะกรรมกำรของบริ ษัทก่อนทำรำยกำร เช่น กำรอนุมตั ิงบประมำณรวมและงบประมำณโครงกำรเพื่อกำร
ลงทุนในสินทรัพย์ ถำวรประจำปี ของบริ ษัทย่อย, กำรเพิ่มทุน และกำรลดทุน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้
กำหนดให้ กรรมกำรที่เป็ นตัวแทนจำกบริ ษัทนันต้
้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีนโยบำยในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริ ษัทดังกล่ำวให้ ครบถ้ วนถูกต้ อ ง
และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท รวมถึงกำกับดูแล
ให้ มีกำรจัดเก็บข้ อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดทำ
งบกำรเงินรวมได้ ทนั กำหนด
ในส่วนของบริ ษัทร่วม บริ ษัทจะไม่เข้ ำไปควบคุมดูแลมำกนัก เพียงแต่จะส่งตัวแทนของบริ ษัท เข้ ำไปเป็ น
กรรมกำรในบริ ษัทนันๆ
้ ทังนี
้ ้จำนวนตัวแทนจำกบริ ษัทที่เข้ ำไปเป็ นกรรมกำรจะขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริ ษัท สำหรับกิจกำรร่ วมค้ ำ กำรส่งตัวแทนเข้ ำไปควบคุมดูและบริ หำรจัดกำรจะขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงที่ได้ ทำไว้
กับคูส่ ญ
ั ญำ
สำหรับนโยบำยกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อกิ จกำรร่ วมค้ ำในอนำคต บริ ษัทจะพิจำรณำ
ลงทุนในธุรกิจที่เกือ้ หนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อกำรทำธุรกิจของบริ ษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมที่มี
แนวโน้ มเจริ ญเติบโตหรื อเป็ นธุรกิจที่มีควำมถนัดและชำนำญ นอกจำกนั น้ จะคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่
ได้ รับจำกกำรลงทุนเป็ นสำคัญ
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
1. ให้ ควำมรู้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำร เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ ำวะ ต่ อ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังกำรรำยงำนกำรได้
้
มำหรื อจำหน่ำย
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หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพ ย์ ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. ให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำและเปิ ดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ
ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ) และจัด ส่ง ส ำเนำรำยงำนนี ใ้ ห้ แก่ บ ริ ษั ท ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่ ง รำยงำนต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในที่เป็ น
สำระส ำคัญ ซึ่ งมี ผลต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงรำคำหลัก ทรั พ ย์ ต้ อ งใช้ ควำมระมัด ระวัง ในกำรซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสำธำรณชน
และในช่วงระยะเวลำ 24 ชัว่ โมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภำยในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้
้ ผ้ อู ื่นทรำบจนกว่ำจะได้ มีกำรแจ้ งข้ อมูลนัน้
ให้ แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระทำกำรฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบตั ิดั งกล่ำวข้ ำงต้ น
บริ ษัทถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั ตำมข้ อบังคับกำรทำงำนของบริ ษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่
กรณี ได้ แก่ กำรตักเตือนด้ วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ ำงพ้ น
สภำพกำรเป็ นพนักงำนด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
4. ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัท ที่มีหรื ออำจ
มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่ง
ตนได้ ลว่ งรู้มำในตำแหน่งหรื อฐำนะเช่นนัน้ มำใช้ เพื่อกำรซื ้อหรื อขำยหรื อเสนอซื อ้ หรื อเสนอขำย หรื อ
ชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อหรื อขำย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขำยซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ำมี) ของบริ ษัท
ไม่ว่ำทัง้ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ในประกำรที่น่ำจะเกิ ดควำมเสียหำยแก่บริ ษัท ไม่ว่ำทังทำงตรงหรื
้
อ
ทำงอ้ อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่ อประโยชน์ ต่อตนเองหรื อผู้อื่ น หรื อ นำข้ อเท็ จจริ ง
เช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทำดังกล่ำว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
11.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัท จ่ำยค่ำตอบแทนจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด รวม 3.47 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย ค่ำธรรมเนียมในกำร
ตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี
เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำยำนพำหนะ เป็ นต้ น
11.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ส่วนที่ 2.11 หน้ ำที่ 23

