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11. การกํากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริ มสร้ างความโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท อันจะทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด ดังนี ้ :หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้
้
าของบริ ษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
สิทธิในการร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
ผู้สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการอํานวยความสะดวก
ในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้ :1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละปี พร้ อมทังจั
้ ดส่งหนังสือนัดประชุม และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบไปด้ วย
้ งสิทธิของผู้
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ องทังแจ้
ถือหุ้นในการเข้ าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุม บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ า
ก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังข้
้ อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อที่ประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม
เพื่อตอบคําถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทจะให้ โอกาสแก่ผ้ ูถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตาม
จํานวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการจํากัดหรื อละเมิดสิทธิหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการอิสระ
เป็ นผู้มีหน้ าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยัง
กรรมการอิสระซึง่ จะพิจารณาดําเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง เช่น หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการแก้ ไขให้ เหมาะสม กรณี เป็ นข้ อเสนอแนะที่เป็ นเรื่ องสําคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังจะไม่
้
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆเข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระที่กําหนด โดยวาระการเลือกตังกรรมการจะเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้
สิทธิในการแต่งตังกรรมการด้
้
วยการลงมติเป็ นรายบุคคล
นอกจากนัน้ บริษัทได้ กําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยกําหนดให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ซึง่ มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องห้ ามในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผย
้ อบุคคลอื่นด้ วยจนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนัน้
ข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ผ้ บู ริ หารต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท และ
บทกํ าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมการหรื อผู้บริ หารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษั ท ของตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจะ
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ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนัน้
บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ มีความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ แก่บริ ษัทตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี ้ :(ก) ผู้ถือหุ้น

(ข) ลูกค้ า
(ค) คูค่ ้ า

(ง) คูแ่ ข่ง
(จ) พนักงาน

(ฉ) ชุมชนและสังคม

(ช) สิง่ แวดล้ อม

: บริ ษัทมุ่งเน้ นพัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทมี
รายได้ และผลกําไรเพิ่มขึ ้นได้ เป็ นการเพิ่มมูลค่าของบริ ษัทและส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
: บริ ษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
: บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้ า และ/หรื อข้ อตกลงในสัญญาที่ทําร่วมกัน เพื่อก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทาง
ธุรกิจซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
: บริ ษัทส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม และจะ
ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
: บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บัติต่อ พนักงานทุก คนอย่า งเท่า เที ยม เป็ นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
: บริ ษัทให้ ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม และให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื ้อกูลและสร้ างสรรค์ต่อสังคม
ตามความเหมาะสม
: บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
เหล่านันได้
้ รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
้
อมูล
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส ทังรายงานข้
ทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ ของบริ ษั ท คื อ
www.asnbroker.co.th
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ นนั ้ บริ ษัทมีการจัดตังผู
้ ้ จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงินทําหน้ าที่ในฐานะนัก
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
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คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบ
ทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ จะทําให้ เกิดการ
เป็ นผู้บริ หาร 4 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทัง้ 4 ท่านดังกล่าว มีคณ
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่ องต่างๆ นอกจากนี ้ กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านจากทังหมด
้
4 ท่าน ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบด้ วย เพื่อทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกํากับดูแลดําเนินงานของบริ ษัทให้ มีความ
ถูกต้ องและโปร่งใส
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งใน
อัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้
ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการจํานวน 1 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและเสนอเรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาหรื อ รั บ ทราบ
ซึ่ ง
้
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้ าที่ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในอํานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการนันๆ
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท กับผู้บริ หารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะ
ที่ผ้ บู ริ หารทําหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประธาน
กรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นบุคคลเดียวกัน อีกทัง้ ประธานกรรมการของบริ ษัทเป็ นกรรมการที่มี
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ และ
อํานาจลงนามและเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท จึงทําให้ ประธานกรรมการของบริ ษัทไม่มีคณ
อาจทําให้ การตัดสินใจในการบริ หารจัดการบริ ษัทขึ ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็ นหลัก ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ แต่งตังกรรมการ
้
อิสระจํานวน 4 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน) จากกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน ซึง่ มีจํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
เพื่อเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคิดเป็ นสัดส่วนกรรมการอิสระร้ อยละ 57
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษัท ทําหน้ าที่ดูแลผลประโยชน์ ของบริ ษัทแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทําให้ สามารถช่วย
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ถ่วงดุลในการบริ หารจัดการของบริ ษัทในระดับหนึ่ง รวมทังมี
้ การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไว้ อย่างชัดเจน ทําให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่มีอํานาจ
เบ็ดเสร็ จ และมีการถ่วงดุลในมติที่สําคัญ ซึ่งจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทังอํ
้ านาจที่มอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษัท จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการใดที่ตนเองหรื อ
บุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริษัทย่อย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้ องทราบและปฏิบัติหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้ มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นํา
ซึง่ เป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีสว่ นร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้ จดั ตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท
2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ แล้ ว
บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับต่างๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกํากับดูแล
กิจการไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรมทังการปฏิ
้
บตั ิต่อ
บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทังการกํ
้
าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ น
ประจํา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
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2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทําเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิ
ในธุรกรรมนันๆ
้
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด รวมทังจะได้
้
มี
การเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้ วย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อให้ เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริ ษัทจึงได้ กําหนดภาระหน้ าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทํา
หน้ าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
การว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทําหน้ าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักที่สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ
2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงานให้ ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผ้ จู ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และ
ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ
้ อมูลทางการเงิน และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังจะดํ
้ าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทังข้
ไม่ใช่การเงิน บนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริงอย่างครบถ้ วน และสมํ่าเสมอ
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3. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้ มีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทังนี
้ ้ ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กับคณะกรรมการล่วงหน้ า เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ ารั บพิจารณาเป็ นวาระการ
ประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็ นผู้
้ ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ าง
ประมวลความเห็นและข้ อสรุ ปที่ได้ จากการประชุม ทังนี
มาก โดยให้ กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี ้ขาด นอกจากนี ้
รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังมีการประชุมเสร็ จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นระเบียบ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
้ ้น 2 ครัง้ และ 11 ครัง้ ตามลําดับ โดยมี
ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังสิ
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้ :รายชื่อ

ตําแหน่ง

จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม /
จํานวนการประชุมทังหมด
้
ปี 2557
ปี 2558
6/6

1. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 1/ 2/

ประธานกรรมการ

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 1/

กรรมการ

-

6/6

3. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ 1/

กรรมการ

-

6/6

4. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

กรรมการ

2/2

11/11

5. น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ

2/2

11/11

6. นายธวัชชัย ชีวานนท์ 1/

กรรมการ

-

6/6

7. น.ส.เสาวณีย์ มัน่ คุณธรรม 1/

กรรมการ

2/2

5/5

8. นายวชิระ ช่วยชู 2/

กรรมการ

-

-

9. นายสุดสุ ติ อุ่นแสงจันทร์ 3/

กรรมการ

-

-

หมายเหตุ: 1/ นางสาวเสาวณีย์ มัน่ คุณธรรม ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้ มีมติแต่งตังนายธั
้
นวา เลาหศิริวงศ์ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ และ
นายธวัชชัย ชีวานนท์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ได้ มี
มติแต่งตังนายธั
้
นวา เลาหศิริวงศ์ เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท
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2/ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ได้ ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้ มีมติแต่งตังนายวชิ
้
ระ ช่วยชู เป็ นกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติแต่งตังนายธวั
้
ชชัย เลิศรุ่งเรื อง เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท
3/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มขึ ้นจํานวน 1 ท่าน คือ
นายสุดสุ ิต อุ่นแสงจันทร์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดในปี 2558 เป็ นต้ นมา บริ ษัทได้ ดําเนินการจัดส่งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้ าทุกครัง้ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้ อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่าง
เพียงพอ และจะมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้ าร่วมการประชุมด้ วยทุกครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษัทจะเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
โดยเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทังเป็
้ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิงในภายหลัง
4. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
และต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทกํ าหนดให้ มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แ ก่กรรมการและผู้บริ หารตามรู ปแบบที่ สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้ องในระบบกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ ตลอดจนผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริ ษัทจะจัดให้ มีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริ มให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้ กรอบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างการจัดการของบริษัท ประกอบด้ วย คณะอนุกรรมการ 1 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
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11.2.1 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
3. ควบคุม กํ า กับ ดูแ ล ให้ ฝ่ ายจัด การดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ กํา หนดไว้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
4. มีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้ รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรื อฝ่ ายบริหาร
5. มีอํานาจอนุมตั ิจัดซื ้อหรื อจ่ายค่าใช้ จ่ายสําหรับการดําเนินงานของกิจการและด้ านการเช่าสํานักงานในวงเงิน
้ 10 ล้ านบาท ขึ ้นไป โดยจะต้ องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง
ตังแต่
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติก ารของบริ ษั ท จด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ประกอบด้ วย
6. มีอํานาจอนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินตังแต่
้ 10 ล้ านบาท ขึ ้นไป และการลงทุนด้ านอื่นๆ เช่น การ
้ 20 ล้ านบาท ขึน้ ไป โดยจะต้ องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ
ร่ วมทุน การกู้ยืม เป็ นต้ น ในวงเงินตังแต่
กํ า กับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที่มีนัยสําคัญที่ เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ประกอบด้ วย
7. มีอํานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรื อแนะนําให้ อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึง่ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
้
ดการ
8. ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภาพ รวมทังการจั
ความเสี่ยง และความน่าเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติดตาม
และดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
11. มีอํานาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรื อที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัท
12. แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ คนใดหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้ รับมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริษัทย่อย
เว้ นแต่เรื่ องต่อไปนี ้ จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
 เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทํารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนัน้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความรับเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท
- การทํ า แก้ ไ ข หรื อ เลิก สัญ ญา เกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นที่ สํ า คัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้ าหนี ้ของบริ ษัท ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
- การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริษัท
- การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรื อลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ทัง้ นี ้ เรื่ อ งใดที่ ก รรมการ และ/หรื อ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ องของกรรมการ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
ทรั พย์ สิน ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
11.2.2 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1.
สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2.
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3.
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4.
สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญของบริ ษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้
ดําเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
5.
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6.
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
7.
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัท
9.
ปฏิบัติการอื่ นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษั ท ยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ
บุคคลภายนอก
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ บริ ษัทแจ้ งมติเปลี่ยนแปลงหน้ าที่และจัดทํา
รายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
และนําส่งตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้ วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 2.3 หน้ า 101

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรื อการกระทํ าดัง ต่อไปนี ้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดํา เนินงานของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์
11.2.3 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีหน้ าที่บริ หารและควบคุมบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เบื ้องต้ นของบริ ษัท โดย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่และรับผิดชอบต่อการดําเนินงานของบริ ษัททังด้
้ วยตนเอง หรื อมอบหมายให้
ผู้บริ หารอื่นในระดับถัดไปเป็ นผู้ดําเนินการแทน ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน
2558 ได้ กําหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้ : จัดทําแผนงานระยะยาว (3 ปี ) และแผนงานระยะสัน้ (1 ปี ) ตลอดจนกลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ แผนงาน
ระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
 จัดทํ างบประมาณและดํ า เนิ นธุรกิ จภายใต้ งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการที่ ได้ รับ อนุมัติจ าก
คณะกรรมการ
 การจัด องค์ ก รและงานโดยมี อํ า นาจในการกํ า หนดโครงสร้ างองค์ ก ร การออกกฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ คํ า สั่ง
หนังสือเวียน การกําหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดําเนินงาน การกําหนดตารางอํานาจอนุมตั ิปฏิบตั ิงาน
และการกําหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
 การบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยมีอํานาจพิจารณาจ้ างงาน/เงินเดือน/ค่าจ้ าง/เงินชดเชย/การพิจารณาโบนัส/
ค่าตอบแทนของพนักงานในตําแหน่งตังแต่
้ กรรมการผู้จดั การลงมา การแต่งตัง้ ถอดถอนและโอนย้ าย สับเปลี่ยน
สายงาน การพิจารณาสวัสดิการภายใต้ นโยบายที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ การเสริ มสร้ างวัฒนธรรม
องค์กร การเสริมสร้ างทักษะและความชํานาญของบุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ของบริษัท
 ควบคุม ดูแลการบริ หารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ และรายงานผล
การดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 มีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คําสัง่ ตลอดจนมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
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 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละวันเพื่อเตรี ยมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ ้น ทังปั
้ จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
 มีอํานาจในการให้ ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หาร และรายจ่ายลงทุนให้ เป็ นไปตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามระเบียบ
อํ านาจอนุมัติที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงการมอบอํ านาจช่วงในการดํ าเนิ นการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อก่ อให้ เกิดความ
คล่องตัวในการดําเนินงานของบริษัท
 มีอํานาจอนุมตั ิจดั ซื ้อจ่ายค่าใช้ จ่ายสําหรับการดําเนินงานของกิจการและด้ านการเช่าสํานักงานไม่เกิน 10 ล้ าน
บาท
 มีอํานาจอนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท และอนุมตั ิการลงทุนด้ านอื่นๆ เช่น การ
ร่วมทุน การกู้ยืม เป็ นต้ น ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ านบาท
 มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องจําเป็ น และเป็ น
การดําเนินธุรกรรมทางการค้ าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
 ขออนุมัติแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาด้ านต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร หรื อบุคคลที่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ ขอบข่ายอํานาจของ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารในการพิจารณาและสิท ธิ อ อกเสียงในนิ ติก รรมดังกล่า วไม่ว่า โดยดุลยพิ นิ จ ของตนเองหรื อ
้ องนําเสนอเพื่อให้ ได้ ความเห็นชอบโดย
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทําในนามของตนเอง ในกรณีดงั กล่าว นิติกรรมนันจะต้
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนําเสนอไปยังคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) ตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และตามกฎหมายต่อไป เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรม
การค้ าปกติทวั่ ไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชดั เจนแล้ ว
11.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท
ษัท ให้
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนัน้ ในการสรรหาและเลือกตังกรรมการบริ
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
บริ ษั ท ตามเกณฑ์ คุณ สมบัติต ามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
้ จารณาจากปั จจัย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด รวมทังพิ
ในด้ านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความเอื ้อประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น โดยมีหลักเกณฑ์และขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ :1. กรรมการของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวน
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
กรรมการทังหมดต้
้
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3. คณะกรรมการบริษัทต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน
และมีกรรมการตรวจสอบจํานวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่า
จะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้
5. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญญาหรื อกิจกรรมใดๆ ที่บริ ษัททําขึ ้นไม่ว่า
โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งในสัดส่วนหนึ่งในสามของกรรมการ
ทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้ ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
7. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ ามา
ตํ า แหน่ ง แทนกรรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระ โดยเลขานุก ารบริ ษั ท จะรวบรวมรายชื่ อ ดัง กล่า วนํ า เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อ
นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
8.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
8.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
8.3. บุค คลซึ่ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสูง สุด ตามลํ า ดับ ลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการ เท่ า จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุม
เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
9. ในกรณี ที่ ตํา แหน่งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื่ น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษั ท อาจ
ดําเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่
วาระของกรรมการนันจะเหลื
้
อน้ อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้ เพี ยงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดัง กล่า วของคณะกรรมการจะต้ อ ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ส่วนที่ 2.3 หน้ า 104

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื อมีสว่ นได้ เสียในทางการเงินและการบริหารจัดการ อีกทังมี
้ คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระ
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ :1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถื อ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อ หุ้นของผู้ที่เกี่ ยวข้ องของกรรมการ
ตรวจสอบรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญ าตต่อ สํา นักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ลัก ษณะต้ อ งห้ า มดัง กล่า วไม่ร วมถึง กรณี ที่ ก รรมการตรวจสอบเคยเป็ น
ข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ รั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ูยื ม คํ า้ ประกัน การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ นหลัก ประกัน หนี ส้ ิ น รวมถึ ง
้ ร้อย
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลทําให้ บริษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
คํ า นวณภาระหนี ด้ ั ง กล่ า วให้ เป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ด้ ังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี ท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
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6.

7.
8.

9.

บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

ษัท
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการบริ
้
กรรมการอิสระซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตําแหน่งกรรมการ
อิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังบุ
้ คคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการอิสระเพื่อให้ กรรมการอิสระมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่
เป็ นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตนทดแทน และบริ ษัทต้ องแจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวาระ
11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบต้ อง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อีกทังมี
้ ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด โดยกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้ :1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการบัญชีและ/หรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทํา
หน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบเป็
้
นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตัง้ ให้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่ตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่
ตนทดแทน และบริษัทต้ องแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวาระ
11.3.4 การสรรหาผู้บริหาร
ในการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทจะทําการคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน มี
ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงรายรองลงมา ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารเป็ นผู้พิจารณาคุณ สมบัติแ ละความ
เหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถในการบริ หารงานในสายงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน
11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ลไกในการกํ า กับ ดูแ ลที่ ทํ า ให้ ส ามารถควบคุม ดูแ ลการจัด การและรั บ ผิ ด ชอบการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี ้ :11.4.1 การส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทพึงกํากับดูแลให้ บริ ษัทมีกลไกในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อย โดยมีการเสนอชื่อหรื อแต่งตัง้
บุคคลใดๆ ที่เห็นสมควร เข้ าเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย โดยมีจํานวนอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริ ษัทย่อย และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้ อกําหนดที่กําหนดให้ การส่งบุคคลดังกล่าวไปเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัท
ย่อย จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จํานวน 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด โดยถือหุ้น
้
3
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทย่อย อนึ่ง บริ ษัทย่อยมีกรรมการทังหมดรวม
ท่าน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย จํานวน 3 ท่าน คือ นายธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง นายธวัชชัย
ชีวานนท์ และนางสาววรรณชนก วารุณประภา
11.4.2 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทพึงกํากับดูแลให้ บริ ษัทมีกลไกในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อย โดยมีการกําหนดขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการหรื อผู้บริหารที่ได้ รับแต่งตังตามข้
้
อ 11.4.1 ไว้ อย่างชัดเจน ซึง่ รวมถึง
- การกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้ การพิจารณาของกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยในเรื่ องสําคัญ ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

ส่วนที่ 2.3 หน้ า 107

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
- การติดตามดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ย่อ ยมี การเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ นและผลการดํ า เนิ น งาน การทํ า
รายการระหว่างกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สําคัญให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
- มีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบให้ บริ ษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุม เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจได้ วา่ การดําเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยเป็ นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- การติดตามดูแลให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพึงกํากับดูแลให้ บริ ษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่มีผลให้ การทํารายการระหว่าง
บริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษัท การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทํารายการที่สําคัญอื่นใดของ
้ ้ ให้
บริ ษัทย่อย ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก่อนการทํารายการดังกล่าว ทังนี
พิจารณาการทํารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยในลักษณะทํานองเดียวกับการทํารายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับ
ที่บริษัทต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
11.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้ :้ ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
- ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
ตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังการรายงานการได้
้
มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบท
้ ่มี
กําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
การแก้ ไขเพิ่มเติม)
- กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการ
เปลี่ ย นแปลงและจั ด ส่ ง สํ า เนารายงานนี ใ้ ห้ แก่ บ ริ ษั ท ในวั น เดี ย วกั บ วั น ที่ ส่ ง รายงานต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริ ษั ท กํ า หนดให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ องที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อมูล ภายในที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องห้ ามในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
้
ดเผยต่อสาธารณชน และควร
เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
รอคอยอย่างน้ อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนันต่
้ อบุคคลอื่นจนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนันให้
้ แก่ตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
- ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ที่มีหรื ออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรู้ มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้
บุคคลอื่นซื อ้ หรื อขาย หรื อเสนอซื อ้ หรื อเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรื อหลักทรั พย์ อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัท ไม่ว่าทัง้
้
อทางอ้ อม และไม่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื
ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนําข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
้
- บริ ษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่ มตังแต่
การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ทัง้ นี ้ การ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
้
11.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สํ า หรั บ งวดปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
สํานักงาน อีวาย จํากัด รวมทังสิ
้ ้น 1,100,000 บาท และ 340,000 บาท ตามลําดับ ซึง่ เป็ นค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่า
สอบบัญชีรายปี ทังจํ
้ านวน
สําหรั บงวดปี บัญชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษั ทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แ ก่บ ริ ษั ท
สํานักงาน อีวาย จํากัด รวมทังสิ
้ ้น 1,600,000 บาท และ 600,000 บาท ตามลําดับ ประกอบด้ วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส
และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็ นต้ น ซึ่งมีจํานวนรวม 14,198 บาท และ
3,471 บาท ตามลําดับ
11.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
- ไม่มี -
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