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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท อันจะทำให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่ เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ กำหนดหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งเป็ นกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรกำกับดูแล
กิ จกำรที่ ดีซึ่งก ำหนดโดยตลำดหลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย โดยหลักกำรกำรก ำกับ ดูแลกิ จกำรของบริ ษั ทครอบคลุม
หลักกำร 5 หมวด ดังนี ้ :หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญในสิทธิพื ้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐำนะของเจ้
้
ำของบริ ษัท และในฐำนะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิ ในกำรซื ้อ ขำย หรื อโอนหลักทรัพย์ ที่ตนถื ออยู่ สิทธิในกำรได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่ำง
เพียงพอ สิทธิในกำรที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริ ษัท สิทธิตำ่ งๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น
สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี กำรอนุมตั ิธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจำกสิทธิพื ้นฐำนต่ำงๆ ข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ ที่เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้ :1. บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ทกุ ปี โดยจะจัดภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละปี พร้ อมทังจั
้ ดส่งหนังสือนัดประชุม และข้ อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ ำก่อน
วันประชุม 7 วัน และลงประกำศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ ำเป็ นเวลำ 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดย
ในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบไปด้ วย
2. บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ องทังแจ้
้ งสิทธิของผู้
ถือหุ้นในกำรเข้ ำประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ ว มประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ ำร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริ ษัทได้ จัดส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนกำรประชุม บริ ษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถส่งควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถำมได้ ลว่ งหน้ ำ
ก่อนวันประชุมผ่ำนอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. ในกำรประชุมบริ ษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังข้
้ อซักถำม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุมใน
ประเด็นต่ำงๆ อย่ำงอิสระและเท่ำเทียมกัน ทังนี
้ ้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมกำรและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องเข้ ำร่วมประชุม
เพื่อตอบคำถำมและให้ ข้อมูลรำยละเอียดในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทจะให้ โอกำสแก่ผ้ ูถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทีย มกันทุกรำย และกำหนดให้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตำม
จำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสทิ ธิเท่ำกับหนึ่งเสียงและไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดหรื อละเมิดสิทธิหรื อ ริ ดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ บริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรอิสระ
เป็ นผู้มีหน้ ำที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยัง
กรรมกำรอิสระซึ่งจะพิจำรณำดำเนินกำรให้ เหมำะสมในแต่ละเรื่ อง เช่น หำกเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมกำรอิสระจะดำเนินกำร
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหำวิธีกำรแก้ ไขให้ เหมำะสม กรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่เป็ นเรื่ องสำคัญและมีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
โดยรวม หรื อมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่ำวต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
กำรดำเนินกำรประชุมเป็ นไปตำมข้ อบังคับบริ ษัทตำมลำดับวำระกำรประชุมมีกำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละ
วำระครบถ้ วน มีกำรแสดงข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน รวมทังจะไม่
้
เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทรำบล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระที่มีควำมสำคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำร
อิสระหรื อบุคคลใดๆเข้ ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม กำร
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสตำมลำดับวำระที่กำหนด โดยวำระกำรเลือกตังกรรมกำรจะเปิ
้
ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้
สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรด้
้
วยกำรลงมติเป็ นรำยบุคคล
นอกจำกนัน้ บริ ษัทได้ กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ หมำยถึง กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภำยใน (รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) โดยห้ ำมบุคคลที่เกี่ยวข้ องทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลำอย่ำง
น้ อย 1 เดือนก่อนมีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี และควรรอคอยอย่ำงน้ อย 24 ชั่วโมง
ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ แก่สำธำรณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ำมไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลอื่นด้ วย
บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมกำร และผู้บริ หำรเกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ผ้ ูบริ หำรต้ องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท และ
บทกำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพ ย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรมีกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องรำยงำนกำรถื อหลักทรัพย์ ใน
บริ ษั ท ของตนเอง คู่สมรส และบุต รที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติ ภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันทำกำร ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบ เพื่อ
เผยแพร่ตอ่ สำธำรณะต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วำ่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภำยใน ได้ แก่ พนักงำนและ
ผู้บริ หำรของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภำยนอก เช่น คูแ่ ข่ง คูค่ ้ ำ ลูกค้ ำ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีวำ่ กำรสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจะ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สทิ ธิของผู้มสี ว่ นได้ เสียดังกล่ำวได้ รับกำรดูแลเป็ นอย่ำงดี นอกจำกนัน้
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บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ มีควำมร่วมมือระหว่ำงบริ ษัทและกลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงให้ แก่บริ ษัทตำม
แนวทำง ดังต่อไปนี ้ :(ก) ผู้ถือหุ้น

(ข) ลูกค้ ำ
(ค) คูค่ ้ ำ

(ง) คูแ่ ข่ง
(จ) พนักงำน

(ฉ) ชุมชนและสังคม

(ช) สิง่ แวดล้ อม

: บริ ษัทมุ่งเน้ นพัฒนำองค์กรให้ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทมี
รำยได้ และผลกำไรเพิ่มขึ ้นได้ เป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริ ษัทและส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
: บริ ษัทคำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเอำใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้ ำด้ วยควำมซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
: บริ ษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็ นธรรม เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำร
ค้ ำ และ/หรื อข้ อตกลงในสัญญำที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้ เกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีทำง
ธุรกิจซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ ำย
: บริ ษั ท ส่งเสริ ม นโยบำยกำรแข่งขัน ทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม และจะ
ปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
: บริ ษั ท มี น โยบำยที่ จ ะปฏิ บัติ ต่อ พนัก งำนทุก คนอย่ำงเท่ำ เที ยม เป็ น ธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำน
: บริ ษัทให้ ควำมสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่ำงมี
จริ ยธรรม และให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกื อ้ กูลและสร้ ำงสรรค์ต่อสังคม
ตำมควำมเหมำะสม
: บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมอย่ำงเคร่งครัด
และวำงแนวทำงในกำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
เหล่ำนันได้
้ รับกำรดูแลอย่ำงดี
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักดีถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรำยงำนข้
้
อมูล
ทำงกำรเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
ของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท คื อ
www.asnbroker.co.th
ในส่วนของงำนด้ ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ นนั ้ บริ ษัท มีกำรจัดตังผู
้ ้ จัดกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินทำหน้ ำที่ในฐำนะนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงิน
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ดังกล่ำวจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอในงบกำรเงิน ซึง่ ในกำรนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบ
ทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยเป็ นผู้มีบทบำทสำคัญ ในกำรกำหนด
นโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ อย่ำงเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร 3 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่
เป็ นผู้บริ หำร 3 ท่ำน โดยกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร 3 ใน 6 ท่ำนดังกล่ำว มีคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ จะทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตลอดจนกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำน ดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบด้ วย เพื่อทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในกำรกำกับดูแลดำเนินงำนของบริ ษัทให้ มีควำม
ถูกต้ องและโปร่งใส
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดไว้ ว่ำในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่ง ใน
อัตรำส่วนหนึ่งในสำม ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่ง แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้
ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่ออกตำมวำระนันอำจได้
้
รับเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำรจำนวน 1 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ เ ฉพำะเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยและเสนอเรื่ อ งให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท พิ จ ำรณำหรื อ รั บ ทรำบ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้ ำที่ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในอำนำจหน้ ำที่ของคณะอนุกรรมกำรนันๆ
้
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษั ท กับผู้บริ หำรอย่ำงชัดเจนโดย
คณะกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำรในระดับนโยบำย ในขณะ
ที่ผ้ บู ริ หำรทำหน้ ำที่บริ หำรงำนของบริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด ดังนัน้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองต
้
ำแหน่งต้ องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีควำมเหมำะสมที่สดุ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษั ทซึ่งทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำด้ ำนกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
จะต้ อ งทรำบและปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ในกำรดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ ประสำนงำนให้ มี ก ำรปฏิ บัติ ต ำมมติ
คณะกรรมกำร
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2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีควำมรู้ ทักษะและควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และมีภำวะผู้นำ
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำยแนวทำงในกำร
ประกอบธุรกิ จ และกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงใกล้ ชิด คณะกรรมกำร
บริ ษัทจึงได้ จดั ตังคณะอนุ
้
กรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
2.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ได้ ให้ ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรจะจัดให้ มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดังกล่ำวเป็ นประจำ นอกจำกนี ้ ภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอแล้ ว บริ ษัท
จะถือปฏิบตั ิตำมกฎและข้ อบังคับต่ำงๆ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กำหนดทุกประกำร โดยจะเปิ ดเผยรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรไว้
ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กำหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมภำรกิ จของบริ ษัทด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรมทังกำรปฏิ
้
บัติต่อ
บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สำธำรณชนและสังคม รวมทังกำรก
้
ำหนดระบบติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำวเป็ น
ประจำ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีกำรประกำศและแจ้ งให้ พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบัติอย่ำงเคร่ งครัด รวมถึงให้ มีกำร
ปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำว
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่วำ่ กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้ องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำที่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ ผ้ ูที่ มี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งหรื อ เกี่ ย วโยงกับ รำยกำรที่ พิ จ ำรณำ ต้ อ งแจ้ งให้ บ ริ ษั ท ทรำบถึ ง
ควำมสัมพันธ์หรื อกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้ องไม่เข้ ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิ
ในธุรกรรมนันๆ
้
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำม
ขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้ มี ก ำรพิ จำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ ป ฏิ บัติ ต ำมหลัก เกณฑ์ ที่ ต ลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด รวมทังจะได้
้
มี
กำรเปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้ วย
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2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทังในระดั
้
บบริ หำร และระดับปฏิบตั ิงำน และเพื่อให้ เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน บริ ษัทจึงได้ กำหนดภำระหน้ ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผู้ปฏิบตั ิงำนและผู้บริ หำรไว้ เป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่
ผู้ปฏิบตั ิงำน ผู้ติดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน โดยบริ ษัทได้ มีกำรแต่ งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
เพื่อทำ
หน้ ำที่ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้ มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล และมี
กำรว่ำจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกเพื่อทำหน้ ำที่ติดตำม ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนหลักที่สำคัญของบริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดและมี
ประสิทธิภำพ
2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ มีกำรทำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่มีอยู่ เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ ไขกำรปฏิบตั ิงำนให้ ผลกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะทำหน้ ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมี ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และ
ผู้สอบบัญชีมำประชุมร่ วมกัน และนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำร
บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษัท รวมทังสำรสนเทศทำงกำรเงิ
้
น (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท รวมทังจะด
้ ำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงิน และ
ไม่ใช่กำรเงิน บนพื ้นฐำนของข้ อเท็จจริ งอย่ำงครบถ้ วน และสม่ำเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทจัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้ มีกำร
ประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจำเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในกำรประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีกำรกำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจน มีเอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่ครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กับคณะกรรมกำรล่วงหน้ ำ เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้ มีเวลำศึกษำ
ข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่วมประชุม
ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเป็ นผู้ร่วมกันกำหนดวำระกำรประชุมและ
พิจำรณำเรื่ องเข้ ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่ องต่ำงๆ เพื่อ
เข้ ำรับพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมได้ โดยที่กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงเปิ ดเผย
และมี ป ระธำนที่ ป ระชุ ม เป็ นผู้ป ระมวลควำมเห็ น และข้ อสรุ ป ที่ ได้ จำกกำรประชุ ม ทัง้ นี ้ ในกำรลงมติ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ ำงมำก โดยให้ กรรมกำรคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ ำ
ร่ วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียง
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เพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี ้ขำด นอกจำกนี ้ รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยหลัง มีกำรประชุมเสร็ จ
และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงเป็ นระเบียบ พร้ อมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ในปี 2557 และงวด 9 เดือ นแรก ปี 2558 บริ ษั ทได้ จัด ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ททัง้ สิ ้น 2 ครั ง้ และ 9 ครั ง้
ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่ วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน ดังนี ้ :รำยชื่อ

ตำแหน่ง

จำนวนครัง้ ที่เข้ ำร่วมประชุม /
จำนวนกำรประชุมทังหมด
้
ปี 2557
งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
4/4

1. นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์ 1/

ประธำนกรรมกำร

2. นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์ 1/

กรรมกำร

-

4/4

3. นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ 1/

กรรมกำร

-

4/4

4. นำยธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

กรรมกำร

2/2

9/9

5. น.ส.วรรณชนก วำรุณประภำ

กรรมกำร

2/2

9/9

6. นำยธวัชชัย ชีวำนนท์ 1/

กรรมกำร

-

4/4

7. น.ส.เสำวณีย์ มัน่ คุณธรรม 1/

กรรมกำร

2/2

5/5

หมำยเหตุ: 1/ นำงสำวเสำวณีย์ มัน่ คุณธรรม ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2558 โดยที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ได้ มีมติแต่งตังนำยธั
้
นวำ เลำหศิริวงศ์ นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์ นำยวังสันต์ ภำณุดลุ กิตติ และ
นำยธวัชชัย ชีวำนนท์ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2558 ได้ มี
มติแต่งตังนำยธั
้
นวำ เลำหศิริวงศ์ เป็ นประธำนกรรมกำรบริษัท

ทังนี
้ ้ ภำยหลังจำกกำรแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัดในปี 2558 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ ำทุกครัง้ เพื่อให้ กรรมกำรบริ ษัทมีเวลำที่จะศึกษำข้ อมูลในเรื่ องต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอ และจะมอบหมำยให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัทเข้ ำร่วมกำรประชุมด้ วยทุกครัง้ โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริ ษัทจะเป็ นผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม และจัดส่งให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ อง
โดยเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผู้จัดเก็บข้ อมูลหรื อเอกสำรเกี่ ยวกับกำร
ประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้ นอ้ ำงอิงในภำยหลัง
4. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทกำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทไว้ อย่ำงชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอที่จะดูแลรักษำกรรมกำรที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถ
และต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทกำหนดให้ มีก ำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนที่ จ่ำยให้ แก่ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรตำมรู ปแบบที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
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5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริ มให้ มีกำรอบรมและให้ ควำมรู้ แก่กรรมกำรผู้ เกี่ยวข้ องในระบบกำกับดูแลกิจกำร
ของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำร ตลอดจนผู้บริ หำรของบริ ษัท เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรแนะนำแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรใหม่ เพื่อส่งเสริ มให้ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ กรอบกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะอนุกรรมกำร 1 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2558 ได้ กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมี
อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมำย โดยสรุปอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. กำหนดนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจำปี
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแ ล ให้ ฝ่ำยจัด กำรด ำเนิ น กำรให้ เป็ น ไปตำมนโยบำยและงบประมำณที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. มีอำนำจตรวจสอบ และพิจำรณำอนุมตั ินโยบำย แนวทำง และแผนกำรดำเนินงำนสำหรับโครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ของบริ ษัท ตำมที่ได้ รับเสนอจำกคณะอนุกรรมกำร หรื อฝ่ ำยบริ หำร
5. มีอำนำจแต่งตัง้ มอบหมำย หรื อแนะนำให้ อนุกรรมกำรหรื อคณะทำงำน เพื่อพิจำรณำหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึง่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควร
6. ดำเนินกำรให้ บริ ษัทมี ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิ ภำพ รวมทังกำรจั
้
ดกำร
ควำมเสี่ยง และควำมน่ำเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยจัดให้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผู้ติดตำม
และดำเนินกำรร่วมและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7. จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและเปิ ดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
9. มีอำนำจพิจำรณำและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จำเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษัท หรื อที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัท
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10. แต่งตังกรรมกำรคนหนึ
้
ง่ คนใดหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ แทนคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำว ผู้ได้ รับมอบอำนำจนันต้
้ องไม่มีอำนำจอนุมตั ิรำยกำรที่บคุ คลดังกล่ำวหรื อบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ ง (“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง” ให้ มีควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีสว่ นได้ เสียหรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
เว้ นแต่เรื่ องต่อไปนี ้ จะกระทำได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
 เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำย หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจำกนัน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี จ้ ะต้ องได้ รับควำมรับเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้นที่ เข้ ำประชุม และมีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน
- กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
- กำรซื ้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่นมำเป็ นของบริ ษัท
- กำรท ำ แก้ ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญำ เกี่ ย วกับ กำรให้ เช่ ำ กิ จ กำรของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บำงส่ว นที่ ส ำคัญ กำร
มอบหมำยให้ บคุ คลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษัท หรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กำไรขำดทุนกัน
- กำรออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้ ำหนี ้ของบริ ษัท ตำมโครงกำรแปลงหนี ้เป็ นทุน
- กำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริ ษัท
- กำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยกำรลดจำนวนหุ้น หรื อลดมูลค่ำหุ้น
- กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษัท
- เรื่ องอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
ทัง้ นี ้ เรื่ อ งใดที่ ก รรมกำร และ/หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งของกรรมกำร มี ส่ว นได้ เสี ย หรื อ มี ค วำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย กรรมกำรซึ่งมีสว่ นได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรยัง มีขอบเขตหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์ สิน ตำมกฎเกณฑ์ ของตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2558 ได้ กำหนดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1.
สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
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2.
สอบทำนให้ บ ริ ษั ท มี ระบบกำรควบคุม ภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็ น ชอบในกำรพิ จ ำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำ ย เลิก จ้ ำงหัว หน้ ำหน่ว ยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ หน่วยงำนอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3.
สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4.
สอบทำนและหำรื อกับฝ่ ำยจัดกำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริ ษัท และมำตรกำรที่ฝ่ำยจัดกำรได้
ดำเนินกำรเพื่อติดตำมและควบคุมควำมเสีย่ งดังกล่ำว
5.
พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6.
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่ อำจมีค วำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตำม
กฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
7.
จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึง่ รำยงำน
ดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
ช) ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
8.
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ
จำเป็ นด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท
9.
ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ ในกำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยตรง และคณะกรรมกำรบริ ษั ท ยัง คงมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ต่ อ
บุคคลภำยนอก
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ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ บริ ษัทแจ้ งมติเปลี่ยนแปลงหน้ ำที่และจัดทำ
รำยชื่อและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
และนำส่งตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำมข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์วำ่ ด้ วยกำรรำยงำนโดยผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร
หรื อ กำรกระท ำดัง ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง มี ผลกระทบอย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร
1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
2) กำรทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
3) กำรฝ่ ำฝื น กฎหมำยว่ำด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ กำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในระยะเวลำตำมวรรค
หนึ่ง กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำตำมวรรคหนึ่ งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อ
ตลำดหลักทรัพย์
11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรมีหน้ ำที่บริ หำรและควบคุมบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์เบื ้องต้ นของบริ ษัท โดย
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่และรั บผิดชอบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัททังด้
้ วยตนเอง หรื อมอบหมำยให้
ผู้บริ หำรอื่นในระดับถัดไปเป็ นผู้ดำเนินกำรแทน ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน
2558 ได้ กำหนดให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้ : จัดทำแผนงำนระยะยำว (3 ปี ) และแผนงำนระยะสัน้ (1 ปี ) ตลอดจนกลยุทธ์ ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้ แผนงำน
ระยะยำวบรรลุเป้ำหมำย
 จัดท ำงบประมำณและดำเนิ นธุรกิ จ ภำยใต้ งบประมำณ แผนงำน โครงกำร และหลักกำรที่ ได้ รับ อนุมัติจ ำก
คณะกรรมกำร
 กำรจัด องค์ ก รและงำนโดยมี อ ำนำจในกำรก ำหนดโครงสร้ ำงองค์ ก ร กำรออกกฎระเบี ย บ ข้ อ บังคับ ค ำสั่ง
หนังสือเวียน กำรกำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ และผังกำรดำเนินงำน กำรกำหนดตำรำงอำนำจอนุมตั ิปฏิบตั ิงำน
และกำรกำหนดระดับงำน Job Description และ Job Specification
 กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีอำนำจพิจำรณำจ้ ำงงำน/เงิน เดือน/ค่ำจ้ ำง/เงินชดเชย/กำรพิจำรณำโบนัส/
ค่ำตอบแทนของพนักงำนในตำแหน่งตังแต่
้ กรรมกำรผู้จดั กำรลงมำ กำรแต่งตัง้ ถอดถอนและโอนย้ ำย สับเปลีย่ น
สำยงำน กำรพิจำรณำสวัสดิกำรภำยใต้ นโยบำยที่ได้ รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร กำรเสริ มสร้ ำงวัฒ นธรรม
องค์กร กำรเสริ มสร้ ำงทักษะและควำมชำนำญของบุคลำกรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศำสตร์ ของบริ ษัท
 ควบคุม ดูแลกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
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 มีอำนำจในกำรดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ คำสั่ ง ตลอดจนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
 มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และเพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
 ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษั ทในแต่ละวันเพื่อเตรี ยมตัว และป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดขึ ้น ทังปั
้ จจัยภำยนอกและปั จจัยภำยใน
 มีอำนำจในกำรให้ ควำมเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกรรมปกติของบริ ษัท เช่น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
และบริ หำร และรำยจ่ำยลงทุนให้ เป็ นไปตำมงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ตำมระเบียบ
อำนำจอนุมัติที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงกำรมอบอำนำจช่วงในกำรด ำเนิน กำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น เพื่อก่อให้ เกิ ดควำม
คล่องตัวในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
 มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้ องจำเป็ น และเป็ น
กำรดำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ ำปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
 ขออนุมตั ิแต่งตัง้ ที่ปรึ กษำด้ ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อำนำจในกำรกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร หรื อบุคคลที่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยและประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่ำอยู่ภำยใต้ ขอบข่ำยอำนำจของ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ ห ำรในกำรพิ จ ำรณำและสิทธิ ออกเสีย งในนิ ติ ก รรมดังกล่ำวไม่ว่ำโดยดุลยพิ นิ จ ของตนเองหรื อ
มอบหมำยให้ บคุ คลอื่นกระทำในนำมของตนเอง ในกรณีดงั กล่ำว นิติกรรมนันจะต้
้ องนำเสนอเพื่อให้ ได้ ควำมเห็นชอบโดย
ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) ตำมที่
กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และตำมกฎหมำยต่อไป เว้ นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรม
กำรค้ ำปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ ชดั เจนแล้ ว
11.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนัน้ ในกำรสรรหำและเลือกตังกรรมกำรบริ
้
ษัท ให้
เป็ นไปตำมข้ อบังคับบริ ษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยจะพิจำรณำคุณสมบัติเบื ้องต้ นและพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำร
บริ ษั ท ตำมเกณฑ์ คุณ สมบัติต ำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด รวมทังพิ
้ จำรณำจำกปั จจัย
ในด้ ำนอื่นๆ มำประกอบกัน เช่น ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และควำมเอื อ้ ประโยชน์ตอ่ กำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น โดยมีหลักเกณฑ์และขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ :1. กรรมกำรของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมกำรบริ ษั ทประกอบด้ วยกรรมกำรไม่น้ อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร และกรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด
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3. คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทังคณะ
้
และมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 3 คน
และมีกรรมกำรตรวจสอบจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมกำร
อิสระและกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง กำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
4. กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขั นกับกิจกำรของบริ ษัท หรื อเข้ ำ
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่ว่ำ
จะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้
5. กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีสว่ นได้ เสียในสัญญำหรื อกิจกรรมใดๆ ที่บริ ษัททำขึ ้นไม่ว่ำ
โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
6. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง ในสัดส่วนหนึ่งในสำมของกรรมกำร
ทังหมด
้
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่ จะออกจำกตำแหน่งแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรซึ่งอยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ ออกจำกตำแหน่งก่อน กรรมกำรซึ่งพ้ นจำก
ตำแหน่งอำจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
7. ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ บริ ษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่จะเข้ ำมำ
ต ำแหน่ งแทนกรรมกำรที่ ต้ อ งออกตำมวำระ โดยเลขำนุก ำรบริ ษั ท จะรวบรวมรำยชื่ อ ดัง กล่ำ วน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติตำมกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง และคัดเลือกรำยชื่อที่เหมำะสม เพื่อ
นำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมกำร
้
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
8.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึง่ หุ้นเท่ำกับหนึง่ เสียง
8.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
8.3. บุค คลซึ่งได้ รับ คะแนนเสีย งสูงสุด ตำมล ำดับ ลงมำเป็ น ผู้ได้ รับ กำรเลื อ กตัง้ เป็ น กรรมกำร เท่ำ จ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนในที่ประชุม
เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
9. ในกรณี ที่ ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริ ษั ท อำจ
ดำเนินกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่
วำระของกรรมกำรนันจะเหลื
้
อน้ อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ ำเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวแทนจะอยู่ในตำแหน่ง
กรรมกำรได้ เพี ยงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้ อ ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 74

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระจะต้ องมีควำมเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื อมีสว่ นได้ เสียในทำงกำรเงินและกำรบริ หำรจัดกำร อีกทังมี
้ คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมกำรอิสระ
ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำย
หุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ :1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถื อหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอ ำนำจควบคุม ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมกำรถื อหุ้น ของผู้ที่เกี่ ย วข้ องของกรรมกำร
ตรวจสอบรำยนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญ ำตต่อสำนัก งำน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ลัก ษณะต้ อ งห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึ งกรณี ที่ก รรมกำรตรวจสอบเคยเป็ น
ข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีควำมสัม พันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่ เป็ น บิด ำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จกำร กำรเช่ ำหรื อ ให้ เช่ ำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ รำยกำรเกี่ ย วกับ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก ำร หรื อ กำรให้ ห รื อ รั บ ควำม
ช่ ว ยเหลือ ทำงกำรเงิ น ด้ ว ยกำรรั บ หรื อ ให้ ก้ ู ยื ม ค ำ้ ประกัน กำรให้ สิ น ทรั พ ย์ เป็ น หลัก ประกัน หนี ส้ ิ น รวมถึ ง
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลทำให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึง่ ตังแต่
้ ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้ กำร
ค ำนวณภำระหนี ด้ ั ง กล่ ำ วให้ เป็ นไปตำมวิ ธี ก ำรค ำนวณมู ล ค่ ำ ของรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้ ังกล่ำว ให้ นับ รวมภำระหนี ท้ ี่เกิ ดขึน้ ในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพัน ธ์ ทำงธุรกิ จกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้น ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
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6.

7.
8.

9.

บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บ ริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ป รึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำก บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษั ท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำ
ขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ น กรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำ ง พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่รับ
เงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่ง ตังกรรมกำรบริ
้
ษัท
กรรมกำรอิสระซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตังให้
้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำร
อิสระว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังบุ
้ คคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมกำรอิสระเพื่อให้ กรรมกำรอิสระมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยบุคคลที่
เป็ นกรรมกำรอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่ เหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระซึ่งตนทดแทน และบริ ษัทต้ องแจ้ ง
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมกำรอิสระลำออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวำระ
11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำว
ละ 3 ปี โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ทังนี
้ ้ กรรมกำรตรวจสอบต้ อง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ อีกทังมี
้ ขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำมที่ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่ำด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด โดยกรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้ :1. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
2. ไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3. มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีและ/หรื อกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถทำ
หน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
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สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบเป็
้
นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตังให้
้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่ตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ตนทดแทน และบริ ษัทต้ องแจ้ งตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวำระ
11.3.4 การสรรหาผู้บริหาร
ในกำรสรรหำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษัทจะทำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และเหมำะสมกับตำแหน่ง
ในกำรสรรหำผู้บริ หำรระดับสูงรำยรองลงมำ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บ ริ หำรเป็ นผู้พิ จำรณำคุณ สมบัติ และควำม
เหมำะสมของบุคลำกรที่มีป ระสบกำรณ์ และควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรงำนในสำยงำนที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อด ำรง
ตำแหน่งผู้บริ หำรระดับสูงในแต่ละสำยงำน
11.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน รวมทังกำรซื
้
้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้ :- ให้ ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทังผู
้ ้ บริ หำรฝ่ ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ
59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังกำรรำยงำนกำรได้
้
มำหรื อจำหน่ำยหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อ สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบท
กำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มี
กำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
- กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อหลักทรัพย์ ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ภำยใน 3 วันทำกำรถัดไปจำกวันที่เกิดรำยกำร
เปลี่ ย นแปลงและจั ด ส่ ง ส ำเนำรำยงำนนี ใ้ ห้ แก่ บ ริ ษั ท ในวัน เดี ย วกั บ วัน ที่ ส่ ง รำยงำน ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- บริ ษั ท ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้ บริ ห ำร และผู้ ปฏิ บั ติ ง ำนที่ เกี่ ย วข้ องที่ ได้ รั บ ทรำบข้ อ มู ล ภำยในที่ เป็ น
สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้ องห้ ำมในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เป็ นระยะเวลำอย่ำงน้ อย 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสำธำรณชน และควร
รอคอยอย่ำงน้ อย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สำธำรณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ำมไม่ให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนันต่
้ อบุคคลอื่นจนกว่ำจะได้ มีกำรแจ้ งข้ อมูลนันให้
้ แก่ตลำดหลักทรัพย์
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- ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัท ที่มี หรื ออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรู้ มำในตำแหน่งหรื อฐำนะเช่นนัน้ มำใช้ เพื่อกำรซื ้อหรื อขำยหรื อเสนอซื ้อหรื อ เสนอขำย หรื อชักชวนให้
บุคคลอื่นซือ้ หรื อขำย หรื อเสนอซือ้ หรื อเสนอขำย ซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพ ย์ อื่น (ถ้ ำมี ) ของบริ ษัท ไม่ว่ำทัง้
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษัท ไม่ว่ำทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม และไม่
ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนำข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระทำดังกล่ำว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
- บริ ษัทกำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝ่ ำฝื น นำข้ อมูลภำยในไปใช้ หำประโยชน์สว่ นตน ซึ่งเริ่ มตังแต่
้
กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ ำง พักงำนชั่ว ครำวโดยไม่ได้ รับค่ำจ้ ำง หรื อให้ ออกจำกงำน ทัง้ นี ้ กำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ ำยแรงของควำมผิดนันๆ
้
11.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส ำหรั บ งวดปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้ แก่ บ ริ ษั ท
สำนักงำน อีวำย จำกัด รวมทังสิ
้ ้น 1,100,000 บำท และ 340,000 บำท ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นค่ำสอบบัญชีรำยไตรมำสและค่ำ
สอบบัญชีรำยปี ทงจ
ั ้ ำนวน
สำหรับงวด 9 เดือนแรก สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่บริ ษัท
สำนักงำน อีวำย จำกัด รวมทังสิ
้ ้น 1,395,000 บำท และ 522,500 บำท ตำมลำดับ ประกอบด้ วย ค่ำสอบบัญชีรำยไตรมำส
และค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำยำนพำหนะ เป็ นต้ น ซึ่งมีจำนวนรวม 10,482 บำท และ
2,623 บำท ตำมลำดับ
11.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
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