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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

คู่มือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 ได้มีมติอนุมัติ
กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงำนระดับปฏิบัติงำน ผู้บริหำร ตลอดจนคณะกรรมกำร และ
เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ นักลงทุน และสำธำรณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงกำรกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยำบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของกรรมกำรและผู้บริหำร ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice)
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ให้แนวทำงไว้ ซึ่งสำระสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวครอบคลุมสิทธิ
พื้นฐำนต่ำง ๆ อำทิ กำรซื้อขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำร ข้อมูลของ
กิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อำทิ กำรจัดสรรเงินปันผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์
สนธิ และกำรลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่ง นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนดังกล่ำวแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรใน
เรื่องต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้ นล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ก่อนจัดส่ ง
เอกสำร โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่ำ 7 วัน โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ วำระกำรประชุม ตลอดจนเอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน รวมถึง แจ้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุมและออก
เสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ
ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในกำรประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม แสดงควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ จะให้ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่อง
ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
4) กรรมกำรทุกคนจะเข้ำร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได้
5) เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำรของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ จะดูแลให้กำรใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยได้กำหนดแนวทำง
ปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะ
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอันควร รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือผู้อื่นมำประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมลำดับวำระกำรประชุมที่มี ซึ่ง
บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม
หำกไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ
บริษัทฯ ได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ โดยกำหนดแนวทำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทำงดังกล่ำวให้ทุกคน
ในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบำยและวิธีกำรติดตำมดูแลในกำรนำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทฯ ได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและพิจำรณำตัดสินควำมผิด ในกรณีที่มีกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรมีกำรใช้
ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้พิจำรณำควำมผิด ตำมมำตรกำรลงโทษที่
กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรทรำบถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ สำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ต่อสำนั กงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลั กทรัพย์ และตลำดหลัก ทรัพย์ต ำมกฎหมำยตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อำทิ ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน
เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรดูแลจำกบริษัทฯ ตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ฯ จะไม่ กระท ำกำรใดๆ ที่ เป็นกำรละเมิ ดสิทธิ ของผู้มีส่วนได้เสีย ตำมกฎหมำยหรือตำมข้ อตกลงที่ มี บริษัท ฯ ได้
พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตำมบทบำทและหน้ำที่ที่มีในกำรสร้ำงเสริมผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้ำงควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืนให้กับกิจกำร
และสร้ำงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำร
เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำง
ควำมมั่งคั่ง ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำร ดังนี้
 ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม
และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ควบคู่ไปกับกำร
มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับ
กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและคุณภำพ
ชีวิตของพนักงำนเป็นสำคัญ
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 กำรซื้อสินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำจะเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ โดยจะปฏิบัติตำมสัญญำที่ทำ
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยำวกับทั้งสองฝ่ำย
 กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมตำมข้อตกลงที่มี
 เอำใจใส่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ ำ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ ำ ทั้ ง ด้ ำ นคุ ณ ภำพสิ น ค้ ำ และกำร
ให้บริกำรที่ดีและได้มำตรฐำน กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ และกำรให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนด
รำคำที่เป็นธรรมและเท่ำเทียม ภำยใต้นโยบำยกำรกำหนดรำคำที่มี
 กำรปฏิบัติตำมกรอบกติก ำ กำรแข่ง ขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่ สุจริต เพื่อ ทำลำยคู่แข่ ง
ทำงกำรค้ำ
 ให้ควำมสำคัญและรับผิดชอบต่อชุ มชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม รวมถึง ให้กำร
สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
เพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกั บกำรเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้ บริษัท ฯ เปิด เผยข้อมู ลสำคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลด้ำนกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส โดย
เปิดเผยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ เป็นไปตำมช่องทำงที่กฎหมำยกำหนด ซึ่ง
ข้อมูลสำคัญทีบ่ ริษัทฯ จะเปิดเผย ได้แก่ รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
รำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จะดูแลให้คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทั่ ว ไป และผ่ ำ นกำรตรวจสอบจำกผู้ สอบบัญ ชี ที่ เ ป็ น อิ สระซึ่ ง ได้ รั บกำรรั บ รองจำกสำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจ
ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำทิ จำนวนครั้งของกำรประชุมและ
จำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่ำตอบแทน และรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำย ทั้งนี้ ข้อมูลต่ำง ๆ ข้ำงต้น นอกจำกจะเปิดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนช่องทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยซึ่ง
สำมำรถนำประสบกำรณ์ที่มีมำพัฒนำและกำหนดแนวนโยบำยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมกำรของบริษัท มีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกำรและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้ำที่
สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยบริ ษัทฯ รวมถึ งกำกั บดูแล ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิ บัติงำนของฝ่ ำยบริ หำร รวมถึ ง
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรเทียบกับแผนงำนที่วำงไว้ ซึ่ง บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรที่มำจำกฝ่ำยบริหำรจำนวน 4 ท่ำน กรรมกำรบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจำนวน 5 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
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เป็นอิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งคณะ จึงถือเป็นกำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน และมี
วำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนำจในกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำวไว้อย่ำง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกระบวนกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมขอบเขตภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ปฏิบัติหน้ำที่กับ บริษัทฯ
ได้ รวมทั้งอัตรำค่ำตอบแทนที่กำหนดสำมำรถเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมกำรของบริษัทฯ ทุกคนเข้ำใจถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดง
ควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัท
ฯ ทุกคนยังอุทิศเวลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้ง ถือปฏิบัติในกำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำร ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซึ่งรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน
ผลกำรดำเนินงำน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
ลงทุน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทั้งกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ สื่อของตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์
ของบริษัทฯ ภำยหลังจำกกำรนำหุ้นสำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
11.2

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

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

11.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 29 เมษำยน 2557 มีจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
นำยแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ
นำยวิรัช ชำญพำนิชย์
กรรมกำรบริษัท
นำยวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมกำรบริษัท
นำงสำวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมกำรบริษัท
นำงพจมำน วงศ์สุวรรณ
กรรมกำรบริษัท
นำยคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
กรรมกำรบริษัท
นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
นำงเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
หน้ำที่ 11 - 4

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล
9. พลตำรวจโทศักดำ เตชะเกรียงไกร

ตาแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และจากที่
-

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
รายละเอียดกรรมการบริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ
กรรมการบางท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านอยู่ระหว่างการรออบรมหลักสูตร DAP ซึ่งได้แก่ นาย
วิรัช ชาญพานิชย์ นางสาวสิริรัตน์ อิทธโรจนกุล นางพจมาน วงศ์สุวรรณ และ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นำยวสันต์ อิทธิโรจนกุล นำงสำวสิริ รัตน์ อิทธิโรจนกุล นำง
พจมำน วงศ์สุวรรณ กรรมกำรสองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมัน รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัด ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออก
ตำมวำระ
3. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร
4. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จำรณำ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอำนำจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนำจนั้นๆ ได้
7. พิจำรณำอนุมัติกำรทำรำยกำรกำรได้มำหรือจำหน่ำ ยไปซึ่งสินทรัพย์ข องบริษัท เว้นแต่ ในกรณีที่รำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจำรณำอนุมัติกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
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9. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เช่นนั้น และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป
10. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมำณประจำปี และกำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
11. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฎิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำร โดยมีควำมตั้งใจและระมัดระวัง ในกำร
ปฏิบัติงำน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
14. กำกับดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนด
เป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้และควำมสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สำระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส
16. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
18. พิจำรณำตัดสินในเรื่องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อำนำจกำร
บริหำร กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
19. กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมัติในกำรทำธุรกรรม และกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของบริษทั ให้
คณะหรือบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนำจ
ดำเนินกำร และให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนกำรใน
กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
21. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง
22. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิ บัติที่ดีสำหรับ
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจัดให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงน้อยทุก 3 เดือน ใน
กำรประชุมกรรมกำรต้องแสดงควำมเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ กรรมกำรควรเข้ำประชุมทุกครั้ง
นอกเหนือจำกมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เป็นกำรล่วงหน้ำ บริษัทฯ ต้องรำยงำน
จำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจำปี ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่
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กรรมกำรทุกท่ำน เพื่อให้ทรำบถึง วันเวลำสถำนที่และวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน
และเป็นผู้รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ
และเอกสำรดังกล่ำวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระของคณะกรรมกำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในกำรประชุม เพื่อจัดทำเป็นรำยงำนกำรประชุมซึ่งต้องมี
เนื้อหำสำระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท ลงนำม และจะต้องจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อกำรค้นหำและรักษำควำมลับได้ดี
2. กรรมกำรบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
3. กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็นสำคัญ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสีย งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็น
ของกรรมกำรบริษัท คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประชุม
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 29 เมษำยน 2558 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2. นำงเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
3. พลตำรวจโทศักดำ เตชะเกรียงไกร
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
โดยมีนำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 และจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปร
สภำพ) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558
หมำยเหตุ : - กรรมกำรตรวจสอบ ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำ เชื่อถือของงบกำรเงิน คือ
นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน ซึ่งจบกำรศึกษำประกำศปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน) คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบั ญ ชี มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ และปริ ญ ญำโท มหำบั ณ ฑิ ต (กำรเงิ น ) คณะพำณิ ช ยศำสตร์ แ ละกำรบั ญ ชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ รำยละเอียดที่สำคัญดังนี้
- ปี 2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดกำร
บริษัท เจดี พำร์ทเนอร์ จำกัด
- ปี 2547 – 2548 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำยงำนวำนิชธนกิจ
บริษัท เทิร์นอะรำวน์ จำกัด
- ปี 2545 – 2546 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำยงำนวำณิชธนกิจ
บริษัท หลักทรัพย์แอสเซทพลัส จำกัด
- ปี 2541 – 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
โดยประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและ
ประจำปี
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2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และการ ร
า

า

(Internal Audit)

าะ และ ระสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้

ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำ
จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่สำคัญและ
จำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยสอบทำนร่ว มกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบ
ระบบงำนภำยใน
3. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจำรณำเสนอ
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกั น หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลัก ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
10. ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
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11. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผู้บริหำร หรือพนักงำน
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรือให้คำปรึกษำในกรณี
จำเป็น
13. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อม
ทั้ ง ปั ญ หำอุ ป สรรคในกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ อ ำจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรจั ด ตั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบทุกปี
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้ หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(ง) พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
3. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท โดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่อง
กำรลำออกพร้อมสำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งทั้ง
คณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งต้องรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมี
จำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียง
วำระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและเรื่องอื่น ๆ
อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดให้เรียกประชุมก่อนมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน หรือให้
หน้ำที่ 11 - 9

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.
3.

4.
5.

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตำมแต่จะ
เห็นสมควร
กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็นสำคัญในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็น
ของกรรมกำรตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นควำมเห็นแย้งต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในครำวถัดไป
เพื่อทรำบทุกครั้ง
ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ
2. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะ
กำรเงิ นและผลกำรดำเนินงำน และได้มีก ำรหำรือร่ว มกันกั บคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ บริหำรแล้ว ว่ำต้อ ง
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉย
ต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบ
ดังกล่ำวโดยตรงต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
1. กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ก) รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้ง
รำยชื่อและขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
(ข) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบ
2. กำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ก) รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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(ข) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ สำหรับกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่มมี ติของ
คณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว

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

11.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 29 เมษำยน 2558 มีจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
นำยวสันต์ อิทธิโรจนกุล
ประธำนกรรมกำรบริหำร
นำงสำวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมกำรบริหำร
นำงสำวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมกำรบริหำร
นำงพจมำน วงศ์สุวรรณ
กรรมกำรบริหำร
นำยปภัสร์ อิทธิโรจนกุล
กรรมกำรบริหำร
นำยคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
กรรมกำรบริหำร
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ทำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ในกำรดำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
ต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริ หำร ส่วนกำรลงมติของคณะ
กรรมกำรบริหำรต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่ำวที่นับได้อย่ำงน้อยกึ่ง
หนึ่งจำกคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมด
2.

พิจำรณำกำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และจัดให้มี
กำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจเอื้อให้เกิดกำรทำทุจริตออกจำกกัน รวมถึงกำรกำหนดขั้นตอน และวิธีกำรทำ
ธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อ
ป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติหลั กกำร รวมถึงควบคุมให้
มีกำรถือปฏิบัติตำมหลักกำรและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว

3.

พิจำรณำงบประมำณประจำปี และขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
และควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว

4.

พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมำะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท

5.

พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุน และกำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอำนำจในคู่มืออำนำจดำเนินกำร

6.

พิจำรณำกำรทำสัญญำต่ำงๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตำมอำนำจในคู่มืออำนำจดำเนินกำร

หน้ำที่ 11 - 11

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

7.

รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ต่ ำ งๆ ของบริ ษั ท อย่ ำ งเพี ย งพอ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบกำรตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ดีและ
โปร่งใส

8.

พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริษัท และเสนอจ่ำยปันผลประจำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท

9.

พิจำรณำกำรดำเนินธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

10.

กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือกำรกระทำที่ผิดปกติ หรือกำรกระทำผิด
กฎหมำย ต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรอย่ ำ งทั น ท่ ว งที และในกรณี ที่ เ หตุ ก ำรณ์ ดั ง กล่ ำ วมี ผลกระทบที่ มี
สำระสำคัญ จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ไข ภำยในระยะเวลำอันสมควร

11.

ดำเนินกำรใดๆ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
หรือตำมที่ได้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท

12.

กำรดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเรื่อ งใดๆ ซึ่งได้รับกำรลงมติ และ/หรือ อนุมัติจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อำนำจ และ/หรือ กำรมอบอำนำจช่วงในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
(ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
กำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 29 เมษำยน 2558 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นำงเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. กำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกับลักษณะและกำรดำเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยกำรกำหนดคุณสมบัติ และควำมรู้ควำมชำนำญแต่ละด้ำนที่ต้องกำรให้มี
2. สรรหำกรรมกำร เมื่อถึงวำระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ โดยกำรสรรหำอำจ
พิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับกำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้น หรือกำรใช้ บริษัทฯ ภำยนอก
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3.
4.
5.
6.
7.

1.

ช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบุคคลจำกทำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือกำรให้กรรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่
เหมำะสม เป็นต้น
พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ได้รั บกำรเสนอชื่อมำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กำหนดไว้
ตรวจสอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคคลดังกล่ำวมี
ควำมยินดีที่จะมำรับตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อให้คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
แต่งตั้ง
พิจำรณำสรรหำผู้บริหำรระดับสูง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มีควำมเหมำะสม โดยทบทวน
ควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง ให้มีควำมเป็น
ธรรม และเป็นกำรตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งำนของบริษัทประสบผลสำเร็จ

2.

ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่นค่ำตอบแทนประจำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรดำเนินงำน และค่ำ
เบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสำหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจของบริษัท
และควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงที่บริษัทต้องกำร

3.

พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูงตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

4.

กำหนดค่ำตอบแทนประจำปีของกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ตำม
หลักเกณฑ์ก ำรจ่ำยได้ พิจำรณำไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ อนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผู้บริหำรระดับสูง ส่วนของกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5.

พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมกำรและพนักงำน
โดยยึดหลักให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้เกิด
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพได้อย่ำงแท้จริง

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดำรงตำแหน่งวำระไม่เกิน 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมำยถึง ช่วงเวลำ
ระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
หน้ำที่ 11 - 13
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กำหนดจำนวนครั้งของกำรประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้ง
การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจำ
โดยอำจรำยงำนเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ ในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วย
11.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ วันที่ 29 เมษำยน 2558 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. นำยวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำยคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการ
บริหารงาน และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดาเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรโดยให้สอดคล้องและ
เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย
วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สำมำรถประเมิน ติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยง
แต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ ยง
ประเมินควำมเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้
ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ ที่จะควบคุม
ควำมเสี่ยง
มีอำนำจในกำรเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบำทที่ให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับมีหน้ำที่
บริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้กำรบริหำรควำม
เสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
รำยงำนผลของกำรบริห ำรควำมเสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรบริห ำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อนำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจำทุกไตรมำส
จัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระบุควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ พร้อมทั้ง วิเครำะห์ และประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ
บริษัทฯ
หน้ำที่ 11 - 14
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9.
10.
11.
12.

จัดทำแผนงำนเพื่อป้องกัน หรือลดควำมเสี่ยง
ประเมินผล และจัดทำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จัดวำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควร

รายการ

คณะกรรมการ
บริหารบริษัท

อนุ มั ติ ง บประมำณกำร
เกิน 10%
ลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำงปี
ของงบประมำณ

สรุปตารางอานาจอนุมัตทิ ั่วไป
กรรมการผู้จัดการ/ รอง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ/
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 500,000 บำท
(ต่อรำยกำร/โครงกำร)
ของงบปะมำณ

ผู้จัดการฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้าแผนก

-

-

(รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร)

อนุ มั ติ ง บประมำณกำร
เกิน
ไม่เกิน
ลงทุนต่อครั้ง
5,000,000 บำท 5,000,000 บำท
อนุมัติวงเงินกู้ในประเทศ
เกิน
ไม่เกิน
และต่ำงประเทศ
10,000,000 บำท 10,000,000 บำท
อนุ มั ติ ก ำรจั ด หำ-จั ด ซื้ อ
เกิน
ไม่เกิน
อะ ไหล่ อุ ปก รณ์ วั สดุ 5,000,000 บำท 5,000,000 บำท
สำนักงำน

ไม่เกิน
500,000 บำท
-

ไม่เกิน
10,000 บำท
-

-

ไม่เกิน
500,000 บำท

ไม่เกิน
100,000 บำท

ไม่เกิน
10,000 บำท

อนุ มั ติ ก ำรจั ด หำ-จั ด ซื้ อ
ทรั พ ย์ สิ น ถำวร ประเภท
อสังหำริมทรัพย์
อนุ มั ติ ก ำรขำยสิ น ทรั พ ย์
(ย ก เ ว้ น ป ร ะ เ ภ ท
อสังหำริมทรัพย์)
อนุ มั ติ ก ำรขำยสิ น ทรั พ ย์
ประเภทอสังหำริมทรัพย์
อนุมัติกำรปรับยอดสินค้ำ
ขำด/เกิ น จำกใบก ำกั บ
ภำษีที่สั่งซื้อ

เกิน
ไม่เกิน
10,000,000 บำท 10,000,000 บำท

ไม่เกิน
1,000,000 บำท

-

-

เกิน
5,000,000 บำท

ไม่เกิน
500,000 บำท

-

-

ไม่เกิน
1,000,000 บำท
ไม่เกิน
500,000 บำท

-

-

-

-

11.3

ไม่เกิน
5,000,000 บำท

เกิน
ไม่เกิน
10,000,000 บำท 10,000,000 บำท
เกิน
ไม่เกิน
5,000,000 บำท 5,000,000 บำท

-

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทฯ มหำชน
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พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์กำรสรรหำดังนี้

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย กรรมกำรของบริษัฯ จะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด และกรรมกำรบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ฯหรือไม่ก็ได้
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระ โดยมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมที่ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด
คณะกรรมกำรบริษัท เลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได้
คณะกรรมกำรบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทฯ
การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และวาระการดารงตาแหน่ง
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือครำวละหลำย ๆ
คน ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มี
ตำมข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียง
ของตนในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพื่อให้ผู้ใดมำกน้อยตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหำชน ฯ ได้ (ลงคะแนน
แบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนั้น)
บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
คณะกรรมกำรบริษัท ที่มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ กล่ำวคือ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวน
หนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับ
ตำแหน่งอีกได้
สำหรับคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ให้มีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
เสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
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5. นอกจำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทฯ มหำชนจำกัด หรือกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศำลมีคำสั่งให้ออก
6. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลำ
ออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมกำรซึ่งลำออกตำมควำมในวรรคแรกอำจแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทฯ มหำชนจำกัดหรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้น
จะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำ
วำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่
8. กรรมกำรของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท อื่น ต้องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน
กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย กรรมกำรตรวจ สอบอย่ำงน้อย
1 คนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน
ให้คณะกรรมกำรของบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ให้ผู้จัดกำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตำแหน่ง
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ
มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมกำรอิสระดังนี้
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(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำร
แต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
(ช) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
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5. เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้
อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
6. เป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรต้ องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้
บริหำรงำน และพนักงำนในระดับบริหำร รวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมกำรบริหำร ทำหน้ำที่ควบคุมกำร
บริ ห ำรงำนของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ก ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ ในกำรดำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำร ส่วนกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกที่ประชุม และ
คะแนนเสียงดังกล่ำวที่นับได้อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจำกคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมด
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
โดยส่วนใหญ่
2. ให้คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ขึ้น
เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

1.
2.
3.
4.

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท
มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนธุรกิจของบริษัทฯ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนอื่นๆ
มีวุฒิภำวะ และควำมมั่นคง กล้ำแสดงควำมเห็นที่แตกต่ำง และมีควำมเป็นอิสระ
สำมำรถอุทิศเวลำในกำรทำหน้ำที่

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยมีจำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้ จั ด กำร ให้ ม ำจำกกำรเสนอชื่ อ ของคณะกรรมกำรบริ ห ำรโดยคั ดเลื อ กจำกบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เป็ น คณะ
กรรมกำรบริหำรอยู่ในขณะที่ทำกำรคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ำ
มำดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร

หน้ำที่ 11 - 19

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ ฯ ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทฯ ย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่ำงใด ทำให้ ไม่มีกำร
กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
11.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 มีมติที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ทำงบริษัทฯ มีข้อกำหนด ดังนี้
1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ
ข) ต้องไม่นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
ค) ต้องไม่ทำกำรซื้อขำย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทฯ
และ/หรือเข้ำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ อันอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน
โดยข้อกำหนดดังกล่ำวให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร และลูกจ้ำงของบริษัทฯ
ด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำผิดร้ำยแรง
2. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีข องบริษัทฯ ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลั กทรัพ ย์ใ นบริ ษัท ฯ ของตนเอง ตลอดจนคู่ สมรส และบุ ตรที่ยั งไม่บ รรลุ นิติ ภำวะ ต่ อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59
3. ทำงบริษัทฯ ได้ประกำศข้อบังคับดังกล่ำวให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทรำบโดยทั่วกัน
11.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ให้แก่
บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
หน่วย : บาท

1. ค่ำสอบบัญชีประจำปี

ปี 2556
900,000
หน้ำที่ 11 - 20

ปี 2557
900,000

ปี 2558
900,000

บริษัทฯ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ปี 2556
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล
รวม

900,000

ปี 2557
300,000
1,200,000

หมายเหตุ : ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล เป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จานวน 3 ไตรมาส ในแต่ละปี

3. ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี –

หน้ำที่ 11 - 21

ปี 2558
300,000
1,200,000

