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การกํากับดูแลกิจการ

11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในการดําเนินงานที่ผานมา คณะกรรมการบริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) ไดปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมทั้งไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และยังทําใหเกิดความโปรงใสตอนักลงทุนอันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทตอบุคคลภายนอก
โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย
และเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท
สิทธิในการไดรับขอมูลอยางเพียงพอ สิทธิตาง ๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวม
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การ
อนุ มั ติธุรกรรมที่สําคัญ และมีผลตอ ทิศทางในการดําเนินธุร กิจของบริษัท รวมถึงการแกไ ขหนังสือ บริคณหสนธิแ ละ
ขอบังคับของบริษัท เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1) บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศกําหนด โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้ง
ขอมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลลวงหนากอนวันประชุม
นอกจากนี้ บริษัทจะนําขอมูลดังกลาวเผยแพรลงในเว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุนดวย
2) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตัวเอง บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่
บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
3) ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทจะใชสถานที่ซึ่งสะดวกแกการเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่
จัดการประชุมผูถือหุนไวในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอยางเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนของบริษัท
4) กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถาม
ไดลวงหนากอนวันประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทาง
เว็บไซตของบริษัท
5) ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะหรือตั้งคําถามในวาระตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางอิสระกอนการลงมติในวาระใด ๆ และ
จะมีกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่เกี่ยวของเขารวมในการประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
6) บริษัทจะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดในการนับ
ผลการลงคะแนน
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บริษัทจะจัดใหมีบุคคลากรที่เปนอิสระทําหนาที่ชวยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระ
ภายหลังการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมที่บันทึกขอมูลอยางถูกตองและ
ครบถวนในสาระสําคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่สําคัญไว
ในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และบริษัทจะจัดใหมีการบันทึกวีดีทัศนภาพการ
ประชุมเพื่อเก็บรักษาไวและใชอางอิง นอกจากนี้ บริษัทจะนําผลการลงคะแนนในแตละวาระ รวมทั้งรายงาน
การประชุมเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา
บริษัทจะอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการไดรับเงินปนผล โดยบริษัทจะจายเงินปนผลดวยวิธีการ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลตรงเวลา และปองกันปญหาเรื่องเช็คชํารุด สูญ
หาย หรือสงถึงผูถือหุนลาชา

หมวดที่ 2 การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนราย
ยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหารหรือผูถือหุนที่มิไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนสัญชาติไทยหรือตางดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

2)

3)

4)
5)

บริษัทจะแจงกําหนดการประชุมผูถือหุน รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวของตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และเผยแพรกําหนดการประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทอยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือ
หุน รวมทั้งจะจัดทําและเผยแพรหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของ
บริษัทเชนกัน
บริษัทจะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมไดกอนวัน
ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทจะกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเปนการลวงหนาเกี่ยวกับวิธีการที่ใหผูถือหุนราย
ยอยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑเพื่อพิจารณาวาบริษัทจะเพิ่มวาระ
การประชุมที่ผูถือหุนรายยอยเสนอหรือไม
ในการดําเนินการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอน
เริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่
ตองลงมติในแตละวาระ และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกรายสามารถ
แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแตละวาระโดยใชเวลาอยางเหมาะสม และเพียงพอ โดย
ประธานในที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว รวมทั้งจะมิใหผูบริหารเพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญซึ่งผูถือหุนตองใช
เวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนใหมีการเลือกตั้งเปนรายคน
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใด ๆ อยางนอยกอนการพิจารณา
ในวาระที่เกี่ยวของในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกสวนไดเสียดังกลาวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งหามมิใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่จะไมสามารถให
ความเห็นไดอยางอิสระในวาระที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
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บริษัทไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช โดยหามบุคคล
หรือหนวยงานที่ทราบขอมูลภายในนําขอมูลดังกลาวไปเปดเผยตอหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ใน
กรณีที่บุคคลใดเปดเผยขอมูลดังกลาวหรือนําขอมูลนั้นไปใชไมวาเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น หรือ
กระทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ถือเปนความผิดอยางรายแรงและจะถูกลงโทษทาง
วิ นั ย นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได กํ า หนดให ก รรมการทุ ก คนและผู บ ริ ห ารที่ มี ห น า ที่ ร ายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพยตามกฎหมายมีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวใหแกเลขานุการบริษัทเปนประจําและเปดเผยใน
รายงานประจําปของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (The Role of Interested Persons)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุนและ
พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสีย ภายนอก เชน คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี นอกจากนี้ ใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน : บริษัทจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุงมั่นที่จะสรางผลการดําเนินงานที่ดีและ
การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการเปดเผยขอมูล
ดวยความโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน
พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทยังใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงานอยางสม่ําเสมอ
เชน การจัดอบรม การสัมมนา และการฝกอบรม โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายาม
สรางแรงจูงใจใหพนักงานที่มีความรูความสามารถสูงใหคงอยูกับบริษัทเพื่อพัฒนาองคกรตอไป อีกทั้งยัง
ไดกําหนดแนวทางในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เชน การหามใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เปนตน
: บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคูคาโดยการใหคูคาแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน และคัดเลือกคูคา
คูคา
ดวยความยุติธรรมภายใตหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได
จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรมแกคูสัญญาทุกฝาย และจัดใหมีระบบติดตามเพื่อใหมั่นใจวา
ไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินคาจากคูคาตามเงื่อนไขทางการคา ตลอดจนปฏิบัติตาม
สัญญาตอคูคาอยางเครงครัด
: บริษัทรับผิดชอบตอลูกคาโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการ รวมถึงการตอบสนอง
ลูกคา
ตอความตองการของลูกคาใหครบถวนและครอบคลุมใหมากที่สุด เพื่อมุงเนนการสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังใหบริการหลังการขาย ตลอดจนใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ
สินคาและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดใหมีชองทางใหลูกคาของบริษัทสามารถแจงปญหาหรือการ
ใหบริการที่ไมเหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะไดปองกัน และแกไขปญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการของบริษัทได
อยางรวดเร็ว
เจาหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามสัญญาที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญ รวมทั้ง การชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย
และการดูแลหลักประกันตาง ๆ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ
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: บริษัทประพฤติตามกรอบการแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยูในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุน
และสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
สังคมและ : บริษัทใสใจและใหความสําคัญตอความปลอดภัยตอสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของผูคนที่มีสวน
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และสงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
สวนรวม
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสรางและรักษาไวซึ่ง
สิ่งแวดลอมและสังคมตลอดจนสงเสริมวัฒนธรรมในทองถิ่นที่บริษัทดําเนินกิจการอยู

คูแขง

นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย
ความไมถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผาน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ทั้งนี้ ขอมูลรองเรียนและเบาะแสที่แจงมายังบริษัทจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสั่งการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไข (หากมี)
และจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
1) คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ โปรงใส และ
ทัน เวลา ทั้งข อ มู ลทางการเงิ นและข อ มู ลทั่ วไป ตลอดจนขอ มูล อื่น ที่มีผ ลหรือ อาจมี ผ ลกระทบต อ ราคา
หลักทรัพยของบริษัทซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดย
บริษัทจะเปดเผยขอมูลดังกลาวตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) บริษัทจะจัดใหมีเจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุน
หรือผูถือหุน โดยบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนประจํา รวมทั้งจะเผยแพร
ขอมูลของบริษัท ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของบริษัทใหแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย บริษัท
จัดอันดับความนาเชื่อถือ และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของรับทราบผานชองทางตาง ๆ กลาวคือ การรายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจําผานทางเว็บไซตของบริษัท โดยขอมูลที่อยูบนเว็บไซต
ของบริษัทจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งขอมูลดังกลาวรวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาว
ประชาสัมพันธ รายงานประจําป โครงสรางบริษัทและผูบริหาร ตลอดจนโครงสรางการถือหุนและผูถือหุน
รายใหญ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรตาง ๆ เปนตน
3) บริษัทใหความสําคัญตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบ และจะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนใหมีการจัดทําคําอธิบาย
และการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปดเผยงบ
การเงินในทุกไตรมาส
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4)

5)
6)
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บริษั ท จะเปด เผยข อ มูล เกี่ ย วกับ กรรมการแต ล ะทา น บทบาทและหนา ที่ข องคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท จํานวนครั้งของการประชุมและการเขาประชุมในปที่ผานมา และความเห็น
จากการทําหนาที่ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องในรายงานประจําป และ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท รวมถึงการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทน ลักษณะและ
รายละเอียดของคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทยอย (หากมี) ดวย
บริษัทจะเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ
บริษัทจะจัดใหมีรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมที่ไดใหความเห็นชอบไวโดยสรุป และผล
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวรวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล
โดยรายงานผานชองทางตาง ๆ เชน รายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัท เปนตน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1) โครงสรางคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยบุ ค คลซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถและประสบการณ ที่ ส ามารถเอื้ อ
ประโยชนใหกับบริษัทโดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญ
ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ป จ จุ บั น คณะกรรมการบริ ษั ท มี จํ า นวน 7 ท า น ประกอบด ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารจํ า นวน 3 ท า น
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มี
คุณสมบัติเปนอิสระ 3 ทาน ซึ่งคิดเปนจํานวนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ แมวาบริษัทจะมีประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน แตโครงสรางคณะกรรมการบริษัทมีการถวงดุลอํานาจอยาง
ชัดเจนเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งถือ ไดว ามีก ารถ วงดุ ลอํ า นาจตามแนวทางการกํากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดีสํา หรับ บริษั ท จดทะเบีย น (Good Corporate
Governance)ป 2555 แมวากรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 1 ทานจะไมเปนกรรมการอิสระก็ตาม แตกรรมการทาน
ดังกลาวเปนตัวแทนที่ Kingsmen Creatives Ltd. เสนอมาเพื่อดูแลกิจการในฐานะผูถือหุนรายใหญรายหนึ่ง และมีการ
ตัดสินใจที่เปนอิสระจากกลุมนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
นอกจากนี้ นายชยวั ฒ น พิ เ ศษสิ ท ธิ์ ประธานกรรมการและประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารของบริ ษั ท เป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และมีประสบการณในธุรกิจนี้มาอยางยาวนาน และเปนผูบริหารที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและ
บริหารจัดการธุรกิจมาตั้งแตตน ในกรณีนี้ การที่บริษัทจะมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคล
เดียวกัน จะสามารถทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยความราบรื่น คลองตัว และสอดคลองกับนโยบายใน
ภาพรวม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด โดย
กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 8 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นวาบุคคลนั้นสมควรดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทตอไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัท
สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหรับทราบดวย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวนอยางนอย 3 ทาน เพื่อทําหนาที่ชวยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทเปนไปอยางโปรงใส
และน า เชื่ อ ถื อ และบริ ษั ท ได จั ด ให มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการใหคําแนะนําในเรื่อง
ขอกําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี
การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
2)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีค วามรับผิดชอบตอ ผูถือ หุนเกี่ยวกับการดําเนินธุร กิจของบริ ษัท และมีห นาที่กําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางเพื่อ
ประโยชนระยะยาวแกผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัท
(1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดจัดให มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนลายลักษณอักษร เพื่อนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ การจัดทําคูมือการกํากับดูแล
กิจการมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว โดยบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป
(2) หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผู
มีสวนได สวนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยบริษัท ไดกําหนดขอ พึงปฏิบัติเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
ก. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
ข. จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอลูกคา
ค. จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้
ง. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
จ. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอยางเครงครัด
(3) ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีนโยบายขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
เหตุ ผ ลและเปน อิ ส ระภายใต ก รอบจริ ย ธรรมที่ ดี เพื่ อ ผลประโยชนข องบริ ษั ท เปน สํ า คั ญ โดย
กําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสีย
ของตนและผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ และตองไมเขารวมการพิจารณา รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติ
ในรายการดังกลาว
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บริษัทมีนโยบายในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนที่
สอดคลองกับกฎหมาย ตลอดจนขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
(4) การควบคุมภายใน
บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในของ
บริ ษั ท เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในและรายงานผลต อ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
(5) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้ง
องคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบตอ
ธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสม
(6) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและผูสอบบัญชีมา
ประชุ ม ร ว มกั น และนํ า เสนอรายงานทางการเงิ น ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย รวมทั้ ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
3)

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง
บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน
โดยมีการกําหนดวาระประชุมชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา บริษัทจะจัดสง
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทุกทานลวงหนาไมนอย
กวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน และจะจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิง
และสามารถตรวจสอบได โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดใหมีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและ
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดจะไมเขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุง
และแกไขการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหัวขอที่จะประชุมชัดเจนกอนที่จะวัดผลการประเมินดังกลาว เพื่อรวบรวม
ความเห็นและนําเสนอตอที่ประชุม รวมทั้งเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจําป
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คาตอบแทน

คาตอบแทนของกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม และโบนัสประจําปตามจํานวนที่ไดอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท ซึ่งจะตองอยูในเกณฑเฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงความเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เปนผูบริหารขอสละสิทธิในการรับคาเบี้ยประชุม สวนผูบริหาร
จะไดรับผลตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนัสประจําป โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้
คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการและผูบริหารรวมกันจะตองไมเปนจํานวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนเปนหลัก
5)

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัท หรือใชบริการของ
สถาบันภายนอกก็ได
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขาใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเขาใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทใหแกกรรมการใหม
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะกําหนดชวงเวลาและพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรู
ความสามารถในการทํางานมากขึ้นและใหสามารถทํางานแทนกันได
11.2 คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอย 1 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีจํานวน
ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี
2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
3. นายธีรธัช โปษยานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายธีรธัช โปษยานนท เปนผูมีความรูและประสบการณที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงิน และมีนางสาวพัชรินทร นิโรจน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
11.3.1 คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยใหผูถือหุนใหญ
และ/หรือตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวของ กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ผูบริหารของบริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมี
ทักษะ ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1) กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจ
มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอในการทํางานใหกับบริษัทฯ อยาง
เต็มที่
2) กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ในการบริห ารจัดการกิจ การที่มีมหาชนเป นผูถือ หุนตามที่ค ณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยประกาศกําหนด
3) กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นทีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
11.3.2 กรรมการอิสระ
บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ
เขารวมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผูที่จะมา
ทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคน
ใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามา
ดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
อิสระที่ตนแทน
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสีย งทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท ยอ ย
บริ ษัท รว ม ผูถื อ หุ นรายใหญ หรือ ผูมี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ทั้ง นี้ ให นั บ รวมการถื อ หุ น ของผู ที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ได พ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล า วมาแล ว ไม น อ ยกว า สองป ก อ นวั น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าตต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอ ปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอ ย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอ ยกวา สองปกอ นวันที่ยื่น คํา ขออนุญาตต อ สํ านัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพยแ ละตลาด
หลักทรัพย
7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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11.3.3 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยมีจํานวนอยางนอย
3 ทาน และกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอสําหรับทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยที่กรรมการตรวจสอบแตละรายจะตองเปนกรรมการอิสระ และตองไมเปน
กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ไมเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมบริษัทฯ ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจด
ทะเบียน และมีหนาที่ในลักษณะที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.4 ผูบริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาผูที่เหมาะสมในการเขามาเปนผูบริหารของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ซึ่งจะดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
และ/หรือกรรมการผูจัดการ โดยประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ (แลวแตกรณี) ไดรับมอบหมายให
เปนผูบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ เขาเปนพนักงานในระดับ
ตางๆ ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนา หรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายในจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกลเคียง หรือกอใหเกิดประโยชนและสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสรางความมั่นคง และผลการดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทซึ่งมี
คุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเขาลงทุนเขาเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท
ดังกลาว โดยตัวแทนดังกลาวอาจเปนประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ ผูบริหารระดับสูง หรือบุคคล
ใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชนขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถ
ควบคุมดูแลกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึง
กําหนดใหตัวแทนของบริษัทจะตองบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ซึ่งกําหนดไวในขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมนั้น ๆ นอกจากนี้
การสงตัวแทนเพื่อเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวใหเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท และ/หรือ
ขอตกลงรวมกันในกรณีของบริษัทรวม
ทั้งนี้ การขออนุ มัติในการลงทุนของบริษัทจะตอ งเปนไปตามกฎ ระเบียบ หรือ กฎเกณฑวาดวยการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามที่ไดประกาศโดยตลาดหลักทรัพยแ หง ประเทศไทย หรือ สํานั กงานคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัท ยอยและบริษัทรวมอย างใกลชิด
รวมถึงกํากับใหมีการจัดเก็บขอมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหบริษัทตรวจสอบ
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11.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญตอการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท โดย
บริษัทมีนโยบายหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะ
ไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม รวมทั้งตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชขอมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได
กําหนดแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน ดังนี้
1) ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทเกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
ตนเอง คู สมรส และบุตรที่ยังไม บรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรั พย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแกไขเพิ่ม เติม ) รวมทั้ง การรายงานการไดม าหรือ จํ าหนา ยไปซึ่ ง
หลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2) กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสําเนา
รายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกันกับที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
3) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทและบริษัทยอยที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่
เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองงดการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (แลวแตกรณี)
จนถึงวันที่งบการเงินหรือขอมูลภายในที่เกี่ยวของนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และในชวงเวลา 24 ชั่วโมง
ภายหลังจากที่ขอมูลดังกลาวของบริษัทไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว และผูที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว
จะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทําอันฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทจะถือเปนความผิดทางวินัยตาม
ขอบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ตั้งแต การตักเตือนดวยวาจา การ
ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางใหพนสภาพการเปนพนักงาน
11.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี
ทั้งสิ้น 600,000 บาท และ 485,000 บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 10/2558 ไดมีมติอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินรวม 1,070,000 บาท
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