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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนกลไกสําคัญในการนําไปสูการมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผู
มีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลคา สรางความสามารถในการ
แขงขัน รวมทั้งสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดใหมีนโยบายในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2558 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถอื หุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการที่
จะไดรับสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การ
จัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน
 จัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุม ตลอดจนขอมูลประกอบที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมอยางครบถวน
 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอม
หนังสือนัดประชุม
 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่และอิสระ
 เมื่อการประชุมแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได
โดยภายหลังจากบริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แลว บริษัทฯ จะตองระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน และจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
ลวงหนาใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยกําหนด เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอนการ
ประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนจะไดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของบริษัทฯ และการลง
ขาวสารในหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทฯ เขารวมการประชุม
ผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดตางๆ เชน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนตน เพื่อรวมชี้แจงหรือ
ตอบขอซักถามของผูถือหุนในที่ประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ ผูถ ือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปน
ผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนที่เปนคนไทยหรือผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย โดย
ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
เพิ่มทางเลือกในการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคล
อื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนผูถือหุนได รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร
การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ตามลําดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดใน
แตละวาระอยางครบถวน พรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมมีการแจงใหผู
ถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
สวนที่ 2 หนา 52
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
ที่เกี่ยวของกับขอมูล รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ หรือนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชน รวมทั้งหามมิใหกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เขาใจและ
รับทราบ เกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมสี วนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ สิ ท ธิ ข องผู มี ส ว นได เ สี ย และปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ธรรมต อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนรวมในการขับเคลื่อนให
บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพและความรู
ความสามารถ และทั กษะของพนั กงานอย างต อเนื่ อง รวมถึ งพิ จารณาให ผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู
ความสามารถของพนักงานแตละคนและสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแล
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดถือ
ปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม
 ลูกคา : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน การรักษาความลับของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให
ความสําคัญตอการกําหนดราคาขายและเงื่อนไขที่เหมาะสม
 คูคาและเจาหนี้ : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ
ไมเอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชนรวมกับคูคาและเจาหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงตามสัญญาที่ทํารวมกันอยางเครงครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธทาง
ธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย
 คูแขง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว รักษาบรรทัดฐานของขอพึง
ปฏิบัติในการแขงขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ เนนการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และไมกระทําการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
ทั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จะทําการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานงบการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการ
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บันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธ บริษัทฯ ยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยัง
มีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการทําหนาที่ในการติดตอและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุน นักวิเคราะห รวมถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตอความเปนจริง และทั่วถึง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในระดับ
ตําแหนงผูบริหารจากองคกรตางๆ จึงสามารถนําประสบการณ ความรูความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบายทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผล
การปฏิบัติงานของฝายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 7 ทาน แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จํานวน 4 ทาน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โครงสรางกรรมการดังกลาวจะทําใหเกิด
การถวงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวย
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ทาน โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนด
แนวทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางคลองตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
กรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 8 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาปญหาหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และหาทางลดความเสี่ ย งหรื อ บริ ห ารความเสี่ ย งให ต่ํ า ที่ สุ ด โดยจะรายงานให ค ณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางสม่ําเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการให
เปนคนละบุคคลกัน เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผู
กําหนดอํานาจหนาที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 10.6
2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผู
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กําหนดนโยบาย เปาหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการให
เปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ
ผูถือหุนโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกัน
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง วาผูมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ จะจั ดให คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผูส อบบั ญชี หรื อผู เ ชี่ย วชาญอิ สระ แลว แตก รณี
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการ
เปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมีการ
กําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชน
มากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแล
ทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
ระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแมวาปจจุบัน บริษัทฯ จะยังไมมี
ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แตบริษัทฯ ก็ไดจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเขามาทําการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในขอ 13. เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และใหรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝายบริหาร
และจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ
3.

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือนัด
ประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
รวมทั้ ง ได มี ก ารจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
4.

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่เพียงพอสําหรับการ
รักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และอยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา ประกอบดวย ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและ
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ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในสวน
ของค า ตอบแทนของผู บ ริ ห าร จะเป น ไปตามหลั ก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กํ า หนดไว ซึ่ ง จะพิ จารณาจาก
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association : IOD)
11.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการทั้งสิ้น 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรม
การตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้
11.2.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ที่เสนอโดยฝายบริหาร
5. ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
6. ดําเนินการใหบริษัท ฯ มีระบบงานบัญชีที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงานทาง
การเงินและการสอบบัญ ชีที่เชื่อถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม
7. พิจารณากําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และ
กํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางเหมาะสม
8. พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ
ที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
9. จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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10. กํากับและดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายอื่น
11. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคล
ดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทํา
ขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติไวแลว
11.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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11.2.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองขอเสนอของฝายจัดการ และนําเสนอเปาหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึง
งบประมาณประจําปของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย แผนการดําเนิน
ธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไว และกํากับดูแลใหการดําเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การลงทุนตางๆ ตามงบลงทุน
หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนตน โดยวงเงินสําหรับแตละรายการเปนไปตามตารางอํานาจอนุมัติที่
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. นําเสนอโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ รวมถึงพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ํากวาผูชวยกรรมการผูจัดการลงไป
5. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
6. มีอํานาจแตงตั้งหรือวาจางที่ปรึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารงานภายในองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
7. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่
เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการคาปกติ ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
11.2.4 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
2. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
3. กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานหรื อ การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ ให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให
เปนไปตามนโยบายที่กําหนด และมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหนาในการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสําหรับแตละรายการเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางอํานาจอนุมัติที่ผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แลว แตไมเกินงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเขาทําสัญญาตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามอํานาจอนุมัติที่ผานนการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว
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6. มีอํานาจในการอนุมัติอัตรากําลังคน การจางงานและบรรจุพนักงาน การกําหนดอัตราจางและการแตงตั้ง
โยกยายพนักงาน รวมถึงพิจารณากําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนวยงานและตําแหนง สําหรับพนักงานระดับต่ํา
กวาผูจัดการฝาย ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
8. มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการจัดการที่ดี
และโปรงใส และมีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการ
ควบคุมของกรรมการผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผูจัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
การกําหนดอํานาจอนุมัติ
บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนุมัติสําหรับการดําเนินงานตางๆ โดยสรุปไดดังนี้
กรรมการผูจัดการ
1. การขออนุมัติงบลงทุนและการทรัพยสินถาวร
2. การลงทุนนอกแผนงบประมาณ
3. การขอซื้อสินคาสําเร็จรูป
4. การขอซื้อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑตามแผนการ
ผลิต
5. การตัดบัญชี/จําหนายออกจากบัญชี (บาท/
ครั้ง)
- หนี้สูญ
- สินทรัพยถาวร
- สินทรัพยคงคลังลาสมัย/เสื่อมสภาพ

< 500,000 บาท
< 10 ลานบาท
< 1 ลานบาท

ประธานกรรมการ
บริหาร
< 5 ลานบาท
< 1 ลานบาท
> 10 ลานบาท
> 1 ลานบาท

คณะกรรมการ
บริหาร
< 10 ลานบาท
< 3 ลานบาท
-

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
> 10 ลานบาท
> 3 ลานบาท
-

< 250,000 บาท
< 250,000 บาท
< 250,000 บาท

-

< 1.5 ลานบาท
< 1.5 ลานบาท
< 1.5 ลานบาท

> 1.5 ลานบาท
> 1.5 ลานบาท
> 1.5 ลานบาท

11.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําผานการประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
เปนผูพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมี
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว จากนั้นที่ประชุมผูถือหุนจะทําการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ

สวนที่ 2 หนา 59

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
11.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไดกําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตําแหนงใหมก็ได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
11.3.2 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมดานอื่นๆ
ประกอบกัน จากนั้นจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ ก.ล.ต.
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ย่นื คําขออนุญาตตอ ก.ล.ต.
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ ก.ล.ต.
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ ก.ล.ต.
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
11.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการตรวจสอบอยางนอย
3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมี
กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินได
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแตละทานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป หรือเทากับวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ
11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้น หรือ
ลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหมีความครบ
วงจรมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจพิ จ ารณาลงทุ น ในธุ ร กิ จ อื่ น
นอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการเห็นวาธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุน
ดังกลาวเปนประโยชนแกบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
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ในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทฯ จะสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ
และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมดังกลาว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ จะตองทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ใหบริหารจัดการหรือดําเนินงานตางๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด
รวมถึงจะตองใชดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สําคัญของ
บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
11.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ นําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ไป
เปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อทําการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือทางออม กอนที่ขอมูลนั้นจะไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพื่อ
ประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับประโยชนตอบแทน ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษตามมาตรการ
ทางวินัยของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารเขาใจและรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ
ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535
4. เพื่อเปนการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) บริษัทฯ ไดกําหนดมิใหกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับขอกําหนดขางตน
11.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในรอบปบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ใหแก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนจํานวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีและคาสอบทานงบ
การเงินระหวางกาลสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาว บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นที่ตองชําระใหกับ
ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด
ที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2558 ไดมติอนุมัตกิ ารกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน
1,150,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงินระหวางกาลสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ
11.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไมมี-
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