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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษั ทภิบาลในการดําเนินธุรกิ จ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มี
นโยบายปฏิ บัติตามหลัก การและข้ อ พึงปฏิบัติ ที่ดี สําหรั บกรรมการบริ ษัท ซึ่ง สอดคล้ องกับข้ อ พึง ปฏิบัติที่ดี สําหรั บ กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้
การกํ าหนดบทบัญ ญัติ ต่า งๆ จะยึด ให้ เ ป็ นแนวทางให้ ป ฏิ บัติไ ด้ จ ริ ง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ นํ า หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส การควบคุม
และบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ การบริ หารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่ งใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมทังจะส่
้ งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไร
ของบริ ษัท การได้ รับข่าวสารข้ อ มูลบริ ษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอน
กรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดําเนินการในเรื่ องต่างๆที่เป็ นการส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้ าก่ อ นวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อให้ เป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอนการออก
้
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆได้ อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะจัดทํารายงานการ
ประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบได้
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรื อบุคคลใดๆเข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยมีหลักการดังนี ้
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ถู ือ
หุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
 ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 กําหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที่ดแู ลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
หรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม
หรื อกรณี เป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
โดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
กําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 ส่งเสริ มการใช้ สิทธิ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเป็ นโอกาสให้
ผู้ถื อ หุ้น ส่ ว นน้ อ ยสามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการล่ ว งหน้ า ในเวลาอัน สมควร พร้ อมข้ อ มูล
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
 บริ ษัทกําหนดให้ มีมาตรการป้องกันการนําข้ อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
ด้ วย) ในกรณีที่พนักงานหรื อผู้บริ หารนําข้ อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ เพื่อหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้เกี่ยวข้ อง จะถือ
เป็ นความผิดร้ ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั
 ส่งเสริ มให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
้
นรายคน
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ
้
บริ ษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนันๆ
 กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คน
ในองค์กรถือปฏิบตั ิ และกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ที่สําคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้ วยความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

พนักงาน :

บริ ษัทจะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด รวมทังหลี
้ กเลี่ยงการกระทําใดๆที่ไม่
เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

ลูกค้ า :

บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกค้ าอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด

คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัทจะไม่ดําเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ และมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อ
เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์
คํ ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทําข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้ า : บริ ษัทจะประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วย
การกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริ ง
สังคมส่วนรวม : บริ ษัทจะไม่กระทําการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม อีกทังยั
้ งต้ อง
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คม ปลูกฝั งจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้น
ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมทังปฏิ
้ บตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กํากับดูแล
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงเวลา และได้ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดทังรายงานทาง
้
การเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้
มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านทาง
สํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.sci-mfgr.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล งบ
การเงินรวมของบริ ษัทจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบและบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบ
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ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
ทังนี
้ ้รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําปี ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์นนั ้ บริ ษัทมีแผนจะจัดตังหน่
้ วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้ นี ้ ซึง่
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทําหน้ าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ทประกอบด้ วยกรรมการที่ มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัท โดยคณะกรรมการของบริ ษัทมาจากการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยคณะกรรมการจํานวน 10 ท่าน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ประกอบด้ วย ประธานกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง 3 ท่าน
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง 2 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้
ทางด้ านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดให้ อย่างน้ อย 1 ใน 3
ของกรรมการทังคณะ
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั ิหน้ าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ ดําเนินไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ประธานกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุล
และการสอบทานการบริ หารงาน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอํานาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการคือ
 คณะกรรมการบริ หาร มีทงหมด
ั้
10 ท่าน ซึ่งช่วยให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงมีอย่างน้ อย 3 ท่าน ทําหน้ าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการ
ดําเนินกิจการของบริ ษัท มีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยสมาชิกทุกคนมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ
ข้ อบังคับ หรื อระเบียบของสํานักงานก.ล.ต.หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการอิสระและมี
กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์
และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทังสรรหา
้
คัดเลือกและเสนอ
บุคคลที่เหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษัท
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ ้นมาปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ
บริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท
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(3) บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตในการกํ าหนดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มี
3.1 จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริ ษัทจัดทําข้ อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
และผู้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริ ษัท การปฏิบตั ิงานด้ วย
้
ษัทและสิ่งแวดล้ อม
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทังภายในบริ
ภายนอก ซึง่ การให้ ความสําคัญกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้ มีการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การควบคุมภายในทํา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพขึ ้นส่งผลให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับตลาดทุนและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน
3.2 นโยบายเกี ย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้ องปราศจากอิทธิพลของความต้ องการของส่วนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ูจกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่ อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ
รวมทังกํ
้ าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้พิจารณาความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และเมื่อบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยได้ ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ ว หากเป็ นรายการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทังเปิ
้ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปั ญหาความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 สถานการณ์อื่นๆที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็ น
1. การลงทุนทัว่ ไป บริ ษัทจะไม่ให้ บคุ ลากรของบริ ษัทที่เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับผลประโยชน์จากบริ ษัทคู่แข่ง หรื อผู้ค้า/
ผู้ขายที่บริ ษัทติดต่อธุรกิจด้ วย เข้ ามามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
กิจการดังกล่าว เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ข้ อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พกั รับรอง
หรื อข้ อเสนอที่ให้ เป็ นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้ างข้ อผูกมัดให้ กบั บริ ษัท หรื อทํา
ให้ บริ ษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ นวิทยากร หรื อการรับตําแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริ ษัท
สามารถขออนุมตั ิจากผู้อํานวยการฝ่ ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ น
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วิทยากร หรื อการรับตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริ ษัท ที่ปรึกษา ซึง่ จะช่วยขยายวิสยั ทัศน์ และประสบการณ์ให้ แก่
บุคลากรผู้นนั ้ แต่จะต้ องไม่นําเอาบริ ษัท หรื อตําแหน่งของตนในบริ ษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เว้ นแต่
ได้ รับอนุมตั ิให้ ทําเช่นนันได้
้ ด้วย
3.3 การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนว่าบริ ษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงิน ตังแต่
้ ปี 2556 บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในด้ า นระบบบัญ ชี แ ละการควบคุม ภายใน ให้ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาในการวางระบบการควบคุม ภายในให้ รั ด กุม พร้ อมทัง้
ดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ ตลอดจนประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและรายงานผลการประเมินและ
การติดตามผลการควบคุมภายในให้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงทราบ อีกทังให้
้ คําแนะนํากับพนักงานฝ่ าย
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทซึง่ อยู่ในช่วงที่บริ ษัทมีแผนที่จะจัดตังฝ่้ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทเองเพื่อทําหน้ าที่ตรวจติดตามระบบการ
ควบคุมต่างๆ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ มอบหน้ าที่ให้ พนักงานของบริ ษัทในการศึกษางานและเป็ นผู้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในจาก
ภายนอก เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบภายในจากภายนอก ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบและบริ หารความ
เสี่ยง และทําหน้ าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีกําหนดประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น และเพื่อ
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทได้ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 6 ครัง้ โดยมีการจัดทํารายงาน
ผลงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่าง
ต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ ของบริ ษัท โดยกรรมการสามารถร้ องขอสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมได้ จาก
เลขานุการบริ ษัท
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะร่ วมกับพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละ
คนสามารถเสนอเรื่ อ งเข้ า สู่ว าระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมี ผ้ ูบริ ห ารระดับ สูง เข้ า ร่ ว มประชุมด้ ว ยเพื่ อ ให้ ส ารสนเทศใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในปี 2557 และเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2558 บริ ษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ และ 2 ครั ง้
ตามลําดับ และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ และ 2 ครัง้ ตามลําดับ โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
มีดงั นี ้
ประชุมกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
2557***
1.
2.
3.
4.

นายนพพล มิลินทางกูร**
นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล**
นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล*

2/2
2/2
12/12
2/2

ม.ค. –ส.ค.
2558
2/2
2/2
2/2
2/2
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2557
-

ม.ค. –ส.ค.
2558
-

ประชุมคณะ
กรรมการสรรหา
ม.ค. – ส.ค.
2558
1/1
1/1
-
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ประชุมกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
2557***
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู *
นายศิริชยั พฤฒินารากร
นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู *
นางปราณี ภาษีผล**
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน**
นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ**
นายมโน สีตะสิทธิ์*
นายคูนิโยชิ มิโตะ*
นางวนิดา พฤฒินารากร*

2/2
12/12
2/2
2/2
2/2
2/2
10/10
7/10
10/10

ม.ค. –ส.ค.
2558
2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
-

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2557
1/1
1/1
1/1
-

ม.ค. –ส.ค.
2558
2/2
2/2
2/2
-

ประชุมคณะ
กรรมการสรรหา
ม.ค. – ส.ค.
2558
1/1
-

หมายเหตุ * เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษัทโดยแต่งตัง้ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล แทนนายมโน สีตะ
สิทธิ์ แต่งตังนายธนวั
้
ฒน์ ญาณิสรางค์กลู แทนนายคูนิโยชิ มิโตะ และแต่งตังนายวิ
้
ชยั ญาณิสรางค์กลู แทนนางวนิดา พฤฒินารากร ซึง่
เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
้
่มอีก 5 ท่าน ได้ แก่ 1. นายนพพล มิลินทางกูร 2. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
**เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทได้ แต่งตังกรรมการเพิ
3. นางปราณี ภาษี ผล 4. นางฉัตรทอง ทิ พยกะลิ น และ 5. นางสาวชวนา วิวัฒน์ พ นชาติ โดยกรรมการทัง้ 5 ท่านได้ ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทตังแต่
้ ครัง้ ที่ 11/2557 เป็ นต้ นไป
***จํานวนครัง้ ของการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการในปี 2557 จะนับเฉพาะช่วงเวลาที่กรรมการท่านนันๆ
้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอยู่

(5) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงจะทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และ
ผู้สอบบัญชี มาประชุมร่ วมกัน และนํ าเสนอรายงานทางการเงิ นต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังใน
การจัดทําและดูแลมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(6) ค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ
ให้ สามารถรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง กําหนดให้ มีความเหมาะสมกับ
อํานาจหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนดและเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท ระดับค่าตอบแทนเป็ น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้ องกับผลงานของบริ ษัทและการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละราย
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(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ การฝึ กอบรมและให้ ความรู้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษัทจะจัดให้ มีเอกสารข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่

กําหนดผู้รับผิดชอบนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)
เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ปี
การประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บเอกสารการประชุม
การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์บริษัท
ผู้ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง (นักลงทุนสัมพันธ์)
ดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่เกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
การจัดทํารายงานทางการเงิน
การจัดทํารายงานประจําปี
ผู้ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ และส่งข้ อมูลผ่านระบบ Elcid

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท
กรรมการและผู้บริ หาร
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้เก็บเอกสาร
เลขานุการบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
บริ ษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท

11.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู
้
้ บริ หาร ทังนี
้ ้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จะ
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทโดยสมํ่าเสมอ โดย
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริ หาร ดังนี ้
1. ในการสรรหาให้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและผู้บริ หารโดยเทียบ
กับธุรกิจของบริ ษัทและตลาด
2. ในการสรรหากรรมการให้ พิจารณาจากทังผู
้ ้ ถือหุ้น ผู้บริ หารภายในบริ ษัท และบุคคลภายนอกโดยยึดถือตามหลักคุณสมบัติ
โดยผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการจะต้ องไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553
3. ในกรณี การสรรหากรรมการและผู้บ ริ หารจากบุคคลภายนอกให้ พิจารณาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีพืน้ ฐานและความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจที่กิจการดําเนินอยู่ และ/หรื อมีความสามารถและศักยภาพสอดคล้ องกับแผนธุรกิจและการเติบโตของบริ ษัท
หลากหลายอาชีพ มีภาวะเป็ นผู้นํา วิสยั ทัศน์ มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส ไม่ด่างพร้ อย รวมทังมี
้ ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นอิสระ
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4. ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้ าที่ในการสรรหากรรมการบริ ษัท เข้ าทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ด้ วยเหตุผลอื่น
5. ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้ าที่ในการสรรหาผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร รวมทังพิ
้ จารณาและจัดทําแผนการสืบทอดงานของประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กําหนดไว้ เพื่อจะได้ มนั่ ใจ
6. ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ว่าบุคคลดังกล่าวมีความยิ นดีจ ะมารั บตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทและผู้บ ริ หาร หากได้ รับการแต่งตัง้ จากผู้ถือ หุ้นหรื อ
คณะกรรมการบริ ษัท
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ สรรหากรรมการแล้ วให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา และนําเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตังต่
้ อไป ส่วนการสรรหาผู้บริ หารระดับสูง ทางคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพิ่อพิจารณาแต่งตัง้
ต่อไป
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้
ทังนี
้ ้ การแต่งตังกรรมการ
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้แต่งตังโดยใช้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลื อ กตัง้ กรรมการบริ ษัท วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนน อาจใช้ การลงคะแนนเสี ยงให้ แ ก่ ผ้ ูได้ รับ การเสนอชื่ อ เป็ น
รายบุคคล หรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ
อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตังกรรมการ
้
จะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่
เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
11.3 การกํากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไป
ใช้ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
้ ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และกําหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535
2. บริ ษัทกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่อให้ บริ ษัทสามารถ
ตรวจสอบการซื ้อขายหุ้นของผู้บริ หารทุกราย
3. บริ ษัทจะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ซึง่ มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูล
ภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้หากพบว่ามีการใช้
ข้ อมูลภายในมีความประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่จะทําให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นได้ รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทําการ
เป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหาก
้
ผู้กระทําผิดเป็ นผู้บริ หารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนันๆ
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11.4

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 218 หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4334 บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด มีค่าใช้ จ่ายสําหรับปี
2557 จํานวนรวม 2.61 ล้ านบาท (เป็ นค่าบริ การตรวจสอบและสอบทานทังจํ
้ านวน) และมีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 เป็ น
จํานวนรวม 1.45 ล้ านบาท (เป็ นค่าบริ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส)
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