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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิ
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีความโปร่ งใส
ในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในทุกระดับชันทั
้ งในส่
้ วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ตลอดจนคณะกรรมการ และ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุน และสาธารณชนทัว่ ไป ซึ่งรวมถึงการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการและผู้บริ หาร ให้ สอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice)
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ ให้ แนวทางไว้ ซึง่ สาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ สิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ
พื ้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์
สนธิ และการลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น ซึ่ง นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการดาเนินการใน
เรื่ องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ก่อนจัดส่ง
เอกสาร โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 7 วัน โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้ อมูลประกอบการประชุมอย่าง
ครบถ้ วน รวมถึง แจ้ งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม และสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุมและออก
เสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริ ษัทฯ
ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในการประชุม บริ ษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทฯ จะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
4) กรรมการทุกคนจะเข้ าร่ วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
5) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นว่า
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ จะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อผู้อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนได้ ทังนี
้ ้ การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซึง่
บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทังจะไม่
้
เพิ่มวาระการประชุม
หากไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดมาตรการป้องกันกรณี ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ แจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คน
ในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนนัน้ บริ ษัทฯ ได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดแู ลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารมีการใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่
กาหนดไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ สาหรับตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ต ามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน
เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ เป็ นต้ น ผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัท ฯ จะไม่กระท าการใดๆ ที่ เป็ นการละเมิ ดสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย ตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่ มี บริ ษัท ฯ ได้
พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียตามบทบาทและหน้ าที่ที่มีในการสร้ างเสริ มผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้ กบั กิจการ
และสร้ างผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้ แก่ทกุ ฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสาร
เสนอแนะ หรื อให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี ้
 ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม
และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการ
มุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ ความสาคัญกับ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานเป็ นสาคัญ
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 การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทา
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทังสองฝ่
้
าย
 การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลงที่มี
 เอาใจใส่แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลูก ค้ า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ ลูก ค้ า ทัง้ ด้ า นคุณ ภาพสิน ค้ า และการ
ให้ บริ การที่ดีและได้ มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้ า และการให้ ความสาคัญกับการกาหนด
ราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้ นโยบายการกาหนดราคาที่มี
 การปฏิบัติตามกรอบกติก า การแข่ง ขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริ ต เพื่อ ทาลายคู่แข่ง
ทางการค้ า
 ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม รวมถึง ให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม
เพื่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัท ฯ เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่ง
ข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ จะดูแลให้ คุณภาพของรายงานทางการเงิ นมีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่ว ไป และผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี ที่ เ ป็ นอิ สระซึ่ง ได้ รั บการรั บ รองจากสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ
ได้ แก่ เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของการประชุมและ
จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย ทังนี
้ ้ ข้ อมูลต่าง ๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณะผ่านช่องทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ด้ วย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายซึ่ง
สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดย
คณะกรรมการของบริ ษัท มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้ าที่
สาคัญในการกาหนดนโยบายบริ ษัทฯ รวมถึ งกากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิ บัติงานของฝ่ ายบริ หาร รวมถึ ง
ประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่ง บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการจานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 4 ท่าน กรรมการบริ ษัทฯ ที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
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เป็ นอิสระจานวน 3 ท่าน ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
จึงถือเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้ อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กบั บริ ษัทฯ
ได้ รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
กรรมการของบริ ษัทฯ ทุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัทฯ และพร้ อมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท
ฯ ทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตามความรั บผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทังถื
้ อปฏิบัติในการเข้ าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้
ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก ทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บ ไซด์
ของบริ ษัทฯ ภายหลังจากการนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
11.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้ างคณะกรรมการ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 มีจานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายแพทย์เสถียร ภูป่ ระเสริ ฐ
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
นายวิรัช ชาญพานิชย์
กรรมการบริ ษัท
นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ ษัท
นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ ษัท
นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ
กรรมการบริ ษัท
นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
กรรมการบริ ษัท
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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ชื่อ-นามสกุล
9. พลตารวจโทศักดา เตชะเกรี ยงไกร

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับการแต่ งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และจากที่
-

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
รายละเอียดกรรมการบริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ
กรรมการบางท่ านได้ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรื อหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) เรียบร้ อยแล้ ว แต่ อย่ างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่ านอยู่ระหว่ างการรออบรมหลักสูตร DAP ซึ่งได้ แก่ นาย
วิรัช ชาญพานิชย์ นางสาวสิริรัตน์ อิทธโรจนกุล นางพจมาน วงศ์ สุวรรณ และ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ คือ นายวสันต์ อิทธิ โรจนกุล นางสาวสิริ รัตน์ อิทธิ โรจนกุล นาง
พจมาน วงศ์สวุ รรณ กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมัน รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญ บริ ษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัด ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออก
ตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
4. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จารณา
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต่อไป
5. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริ ษัทได้
6. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจ
เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการทารายการการได้ มาหรื อจาหน่า ยไปซึ่งสินทรั พย์ ข องบริ ษัท เว้ นแต่ในกรณี ที่รายการ
ดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น เมื่อเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจาปี และกากับ
ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตังใจและระมั
้
ดระวัง ในการ
ปฏิบตั ิงาน
13. กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน และวัดผลได้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
เป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง
17. กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการ
บริ หาร การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
19. กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัทให้
คณะหรื อบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจ
ดาเนินการ และให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
20. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนการใน
การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฏิ บัติที่ดีสาหรั บ
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
24. คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างน้ อยทุก 3 เดือน ใน
การประชุมกรรมการต้ องแสดงความเห็น และใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้ าประชุมทุกครั ง้
นอกเหนือจากมีเหตุสดุ วิสยั ซึ่งต้ องแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ า บริ ษัทฯ ต้ องรายงาน
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจาปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้
เพื่อให้ คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้ า เลขานุการคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่
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กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
และเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ า
และเอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรม การ
เลขานุการคณะกรรมการจะต้ องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุมซึ่งต้ องมี
เนื ้อหาสาระครบถ้ วน และเสร็ จสมบรู ณ์ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อเสนอให้ ประธาน
คณะกรรมการบริ ษัท ลงนาม และจะต้ องจัดให้ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้ นหาและรักษาความลับได้ ดี
2. กรรมการบริ ษัท ที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสีย งเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็น
ของกรรมการบริ ษัท คนอื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. พลตารวจโทศักดา เตชะเกรี ยงไกร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปร
สภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่า เชื่ อถื อของงบการเงิ น คือ
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ซึ่งจบการศึกษาประกาศปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญ ชี มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และปริ ญ ญาโท มหาบัณ ฑิ ต (การเงิ น ) คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมา รายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
- ปี 2549 – ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง หุ้นส่วนผู้จดั การ
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
- ปี 2547 – 2548 ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสายงานวานิชธนกิจ
บริ ษัท เทิร์นอะราวน์ จากัด
- ปี 2545 – 2546 ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสายงานวาณิชธนกิจ
บริ ษัท หลักทรัพย์แอสเซทพลัส จากัด
- ปี 2541 – 2542 ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
(มหาชน)
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
้
ประจาปี
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2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ ร
า

า

าะ และ ระสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและ
จาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยสอบทานร่ ว มกับผู้สอบบัญชี ภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในเรื่ องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องและ
ครบถ้ วน ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ บริ ษัทฯ
7. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
10. ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน้ าที่ 11 - 8
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11. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
12. ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึกษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทฯ มาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึ กษาในกรณี
จาเป็ น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้ อม
ทัง้ ปั ญหาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ การปฏิ บัติ ง านไม่ บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย
(ง) พ้ นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท โดยควรแจ้ งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งเรื่ อง
การลาออกพร้ อมสาเนาหนังสือลาออกให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งทัง้
คณะ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งต้ องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัท กาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้ เพียง
วาระที่ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่ องอื่น ๆ
อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ โดยกาหนดให้ เรี ยกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไม่น้อยกว่า 3 วัน หรื อให้
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2.
3.

4.
5.

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่ องจาเป็ นเร่ งด่วนอื่น ๆ ได้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร
กรรมการตรวจสอบที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็น
ของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ นาเสนอเป็ นความเห็นแย้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในคราวถัดไป
เพื่อทราบทุกครัง้
ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ
2. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะ
การเงิ นและผลการดาเนินงาน และได้ มีก ารหารื อร่ ว มกันกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารแล้ ว ว่าต้ อ ง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย
ต่อการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดังกล่าวโดยตรงต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่ อตลาดหลักทรัพย์
1. การแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
(ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ถึงการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
พร้ อมนาส่งแบบแจ้ ง
รายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
(ข) นาส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้ อมการรายงานมติการแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตังกรรมการ
้
ตรวจสอบ
2. การเปลีย่ นแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ถึงการเปลีย่ นแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(ข) นาส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สาหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
พร้ อมการรายงานมติการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
3. รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ถึงการเปลีย่ นแปลงหน้ าที่และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มมี ติของ
คณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

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

11.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจานวน 6 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ หาร
นางสาวนรี รัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ หาร
นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ
กรรมการบริ หาร
นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ หาร
นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
ต้ องมีคณะกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะ
กรรมการบริ หารต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นบั ได้ อย่างน้ อยกึ่ง
หนึง่ จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริ หารทังหมด
้
2.

พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคล ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้ มี
การแบ่งแยกหน้ าที่ที่อาจเอือ้ ให้ เกิดการทาทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขัน้ ตอน และวิธีการทา
ธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อ
ป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิหลักการ รวมถึงควบคุมให้
มีการถือปฏิบตั ิตามหลักการและข้ อกาหนดที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว

3.

พิจารณางบประมาณประจาปี และขันตอนในการใช้
้
จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

4.

พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท

5.

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุน และกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ

6.

พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัท ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
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7.

รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข้ อมู ล ที่ ส าคัญ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ใช้ ประกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและ
โปร่งใส

8.

พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัท และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท

9.

พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท

10.

กากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อการกระทาผิด
กฎหมาย ต่อ คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งทัน ท่ว งที และในกรณี ที่ เ หตุก ารณ์ ดัง กล่า วมี ผลกระทบที่ มี
สาระสาคัญ จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร

11.

ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อตามที่ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท

12.

การดาเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารในเรื่ อ งใดๆ ซึ่งได้ รับการลงมติ และ/หรื อ อนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครัง้ ถัดไป

ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ด้ านการสรรหา
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชานาญแต่ละด้ านที่ต้องการให้ มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้ องเสนอชื่อกรรมการให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ ดารงตาแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรื อการใช้ บริ ษัทฯ ภายนอก
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3.
4.
5.
6.
7.

1.

ช่วยสรรหา หรื อพิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรื อการให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสม เป็ นต้ น
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ รั บการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กาหนดไว้
ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนันมี
้ คณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท หากได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
เสนอชื่อให้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้
พิจารณาสรรหาผู้บริ หารระดับสูง ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้ เหมาะสมเพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ มีความเป็ น
ธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสาเร็ จ

2.

ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่า
เบี ้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิที่อตุ สาหกรรมเดียวกันใช้ อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริ ษัท
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที่บริ ษัทต้ องการ

3.

พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หารสายงาน และผู้บริ หารระดับสูงตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

4.

กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หารสายงาน และผู้บริ หารระดับสูง ตาม
หลักเกณฑ์ ก ารจ่ายได้ พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดั การ กรรมการบริ หารสายงาน และผู้บริ หารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทนาเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ

5.

พิจารณาความเหมาะสมและให้ ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ เกิด
การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้ อย่างแท้ จริ ง

วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดารงตาแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลา
ระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดจานวนครัง้ ของการประชุมได้ ตามความเหมาะสม เพื่อให้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตามที่ได้ รับมอบหมายได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้
การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณามีหน้ าที่ต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจา
โดยอาจรายงานเรื่ องที่สาคัญและมติที่ประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบทุกครัง้ ที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และให้ รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผ่านมาในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วย
11.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริ หารความเสี่ยงของระบบการ
บริหารงาน และเป็ นการสนับสนุนให้ บริษัทฯ มีการดาเนินงานที่สร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ องค์ กรอย่ างเป็ นรู ปธรรม

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กาหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโดยให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
วางกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
แต่ละประเภทให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วม ในการบริ หารและควบคุมความเสี่ ยง
ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์ กร และกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ยงนันให้
้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการบริ หารความเสีย่ งตามวิธีการที่กาหนดไว้
ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุม
ความเสีย่ ง
มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงหรื อแต่งตังและก
้
าหนดบทบาทที่ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้ าที่
บริ หารความเสีย่ งตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ การบริ หารความ
เสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
รายงานผลของการบริ ห ารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจาทุกไตรมาส
จัดทาคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
ระบุความเสีย่ งด้ านต่างๆ พร้ อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังแนวโน้
้
มซึ่งมีผลกระทบ
บริ ษัทฯ
หน้ าที่ 11 - 14
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9.
10.
11.
12.

จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรื อลดความเสีย่ ง
ประเมินผล และจัดทารายงานการบริ หารความเสีย่ ง
จัดวางระบบบริ หารความเสีย่ งแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควร

รายการ

คณะกรรมการ
บริหารบริษัท

อนุ มั ติ ง บประมาณการ
เกิน 10%
ลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี
ของงบประมาณ

สรุ ปตารางอานาจอนุมัตทิ ่ วั ไป
กรรมการผู้จัดการ/ รอง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ/
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 500,000 บาท
(ต่อรายการ/โครงการ)
ของงบปะมาณ

ผู้จัดการฝ่ าย

หัวหน้ าฝ่ าย/
หัวหน้ าแผนก

-

-

(รายงานคณะกรรมการบริหาร)

อนุ มั ติ ง บประมาณการ
เกิน
ไม่เกิน
ลงทุนต่อครัง้
5,000,000 บาท 5,000,000 บาท
อนุมตั ิวงเงิ นกู้ในประเทศ
เกิน
ไม่เกิน
และต่างประเทศ
10,000,000 บาท 10,000,000 บาท
อนุ มั ติ ก ารจั ด หา-จั ด ซื อ้
เกิน
ไม่เกิน
อะ ไหล่ อุ ป ก รณ์ วั ส ดุ 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท
สานักงาน

ไม่เกิน
500,000 บาท
-

ไม่เกิน
10,000 บาท
-

-

ไม่เกิน
500,000 บาท

ไม่เกิน
100,000 บาท

ไม่เกิน
10,000 บาท

อนุ มั ติ ก ารจั ด หา-จั ด ซื อ้
ทรั พ ย์ สิ น ถาวร ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์
อนุมัติ ก ารขายสิ น ทรั พ ย์
(ย ก เ ว้ น ป ร ะ เ ภ ท
อสังหาริ มทรัพย์)
อนุมัติ ก ารขายสิ น ทรั พ ย์
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
อนุมตั ิการปรับยอดสินค้ า
ขาด/เกิ น จากใบก ากั บ
ภาษี ที่สงั่ ซื ้อ

เกิน
ไม่เกิน
10,000,000 บาท 10,000,000 บาท

ไม่เกิน
1,000,000 บาท

-

-

เกิน
5,000,000 บาท

ไม่เกิน
500,000 บาท

-

-

ไม่เกิน
1,000,000 บาท
ไม่เกิน
500,000 บาท

-

-

-

-

11.3

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

เกิน
ไม่เกิน
10,000,000 บาท 10,000,000 บาท
เกิน
ไม่เกิน
5,000,000 บาท 5,000,000 บาท

-

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ นัน้ บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษัทฯ มหาชน

หน้ าที่ 11 - 15

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี ้

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.

องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมการของบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริ ษัฯ จะต้ องเป็ นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริ ษัท จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ฯหรื อไม่ก็ได้
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด
คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการคนหนึง่ จากกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท เลือกบุคคลหนึ่งทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
คณะกรรมการบริ ษัท เลือกบุคคลหนึง่ ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทฯ
การเลือกตัง้ กรรมการบริษัท และวาระการดารงตาแหน่ ง
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อคราวละหลาย ๆ
คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มี
ตามข้ อ 1 ทังหมดจะแบ่
้
งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ของตนในการเลือกตังกรรมการ
้
เพื่อให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยตามมาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนน
แบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน)
้
บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
คณะกรรมการบริ ษัท ที่มีหน้ าที่ในการบริ หารจัดการการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ มีวาระการดารงตาแหน่งตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่ง พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับ
ตาแหน่งอีกได้

สาหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี ที่
ได้ รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการ
เสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งใหม่ได้
5. นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
หน้ าที่ 11 - 16
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(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษั ทฯ มหาชนจากัด หรื อกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ โดยการลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัทฯ
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
7. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทฯ มหาชนจากัดหรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนั ้
จะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ขอ ง
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
8. กรรมการของบริ ษัท ที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท อื่น ต้ องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท ที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย กรรมการตรวจ สอบอย่างน้ อย
1 คนต้ องมีความรู้ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน
ให้ คณะกรรมการของบริ ษัท เลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ ผ้ จู ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการของบริ
้
ษัทฯ
มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นคณะกรรมการอิสระดังนี ้
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(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ลักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ บริ ษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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5. เป็ นผู้ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายได้
อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ โดยประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้
บริ หารงาน และพนักงานในระดับบริ หาร รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร ทาหน้ าที่ควบคุมการ
บริ ห ารงานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หารต้ องมีคณะกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากที่ประชุม และ
คะแนนเสียงดังกล่าวที่นบั ได้ อย่างน้ อยกึ่งหนึง่ จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริ หารทังหมด
้
องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. ต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้ วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
โดยส่วนใหญ่
2. ให้ คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระที่เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขึ ้น
เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.
2.
3.
4.

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้ านธุรกิจของบริ ษัทฯ ด้ านกฎหมาย และด้ านอื่นๆ
มีวฒ
ุ ิภาวะ และความมัน่ คง กล้ าแสดงความเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็ นอิสระ
สามารถอุทิศเวลาในการทาหน้ าที่

องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ รับการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตัง้
กรรมการบริ หารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัด การ ให้ ม าจากการเสนอชื่ อ ของคณะกรรมการบริ ห ารโดยคั ดเลือ กจากบุค คลที่ มี ชื่ อ เป็ นคณะ
กรรมการบริ หารอยูใ่ นขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อเข้ า
มาดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ

หน้ าที่ 11 - 19

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ ฯ ไม่ได้ มีเงินลงทุนในบริ ษัทฯ ย่อยหรื อบริ ษัทฯ ร่ วมแต่อย่างใด ทาให้ ไม่มีการ
กาหนดนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
11.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ฯ ครั ง้ ที่ 1/2557 (ครั ง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติที่
เกี่ยวข้ องกับระเบียบข้ อบังคับในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
ทางบริ ษัทฯ มีข้อกาหนด ดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
ก) ต้ องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ข) ต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ค) ต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ
และ/หรื อเข้ าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันอาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบริ ษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ควรหลีกเลีย่ งหรื องดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
โดยข้ อกาหนดดังกล่าวให้ รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ด้ วย หากผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดร้ ายแรง
2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัทฯ ต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรั พ ย์ ใ นบริ ษัท ฯ ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิติ ภาวะ ต่อ สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ทางบริ ษัทฯ ได้ ประกาศข้ อบังคับดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทราบโดยทัว่ กัน
11.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ให้ แก่
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังนี ้
หน่ วย : บาท

1. ค่าสอบบัญชีประจาปี

ปี 2556
900,000
หน้ าที่ 11 - 20

ปี 2557
900,000

ปี 2558
900,000

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ปี 2556
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวม

900,000

ปี 2557
300,000
1,200,000

หมายเหตุ : ค่ าสอบทานงบการเงินระหว่ างกาล เป็ นค่ าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จานวน 3 ไตรมาส ในแต่ ละปี

3. ค่าบริ การอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี –

หน้ าที่ 11 - 21

ปี 2558
300,000
1,200,000

