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11.

กำรกำกับดูแลกิจกำร

11.1

คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559ได้มีมติอนุมัติการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของบริษัท ในทุกระดับ ชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิ บัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพื่ อ
ประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปซึ่งรวมถึงการกาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางธุ รกิ จ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้
แนวทางไว้ ซึ่งสาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้น
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิ
ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแล
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติ
ตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่
ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุ มสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบ
วาระการประชุม
1.3 บริษัทได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ
กระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได้
และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทได้ส่งเสริมมีการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5 คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง
การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ โต้แย้ง
ในภายหลัง
2.6 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึ กการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึก
คาถาม คาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร
รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือ
หุ้นผ่านทาง website ของบริษัท
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
การปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้น
จะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตน
อื่นๆ ตามที่กาหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
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 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลที่จาเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือ ต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้
ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกาหนด
 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็น
หน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
 ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบ
มาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจาก
บริษั ทหลักทรัพ ย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมู ลต้ องลงนามยิ นยอมและรับ รอง และส่งไปรษณี ย์ ลงทะเบียนถึงบริษั ทภ ายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
ง. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายใน
แผนกหรือบริษัทเท่านั้น สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อานวยการฝ่ายบัญ ชีและการเงิน ข้อมูลที่
เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หาก
มีการใช้ข้อมูลภายในที่ทาให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงาน กลต.
จ. การกากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดาเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้ อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไป
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เผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ งบการเงินจะออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บ ริหารของบริษั ทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ของบริษัทต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่ง
สาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทาการ
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้
และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่
กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัทเพื่อให้
การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ให้ แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ย นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง จั ด ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เสนอแนะหรื อ ให้ ข้ อ มู ล ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่ง
คั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
 ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒ นาศักยภาพและความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึง
ความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสาคัญ
 การซื้อสิน ค้าและบริการจากคู่ค้ าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิ บัติต ามสัญ ญาที่ทาร่ วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้
มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้
นโยบายการกาหนดราคาที่มี
 การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
 ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่งข้อมูลสาคัญที่บริษัท
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จะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึ งรูปแบบและ
ลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ
ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถ
น าประสบการณ์ ที่ มี ม าพั ฒ นาและก าหนดแนวนโยบายที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่
สาคัญในการกาหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผล
การดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก
ฝ่ายบริหารจานวน 3 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจานวน 4
ท่าน ซึ่ งเกิน กว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ จึ งถื อเป็ นการถ่ วงดุ ลของกรรมการที่เ ป็ น ผู้บ ริห ารอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษั ทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่ าน และมีวาระการด ารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท ได้ รวมทั้ง
อัตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่
มีเหตุผลจาเป็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผล
การดาเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่าน
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ช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภาย
หลังจากการนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
11.2

คณะกรรมกำรชุดย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีน าคม 2559 ได้มีมติอนุมั ติ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการทั้ ง 4 คณะคื อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ดังนี้
11.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่านประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นาย วิภูธา
ตระกูลฮุน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นาย ธนวัฒน์
เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นาย
วิภูธา ตระกูลฮุน จบการศึกษาระดั บปริญ ญาตรีบริห ารธุรกิ จ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัยและการศึกษาระดั บปริญ ญาโท
บริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ เคยดารงตาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจาปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ างหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่ วยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและ
จาเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบั ญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงาน
ภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิ จารณารายการที่ เกี่ย วโยงกั นหรือ รายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
2)
ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
4)
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5)
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6)
ความเห็ น หรือ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
7)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ/ ผู้บริหาร/ หรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้
คาปรึกษาในกรณีจาเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
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11.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นาย สมพงษ์
ชื่นกิติญานนท์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย วรวิทย์
สีลภูสิทธิ์
กรรมการบริหาร
3. นาย นพดล
สันธนะพานิช
กรรมการบริหาร
4. นาง ศริน
ชินอุดมทรัพย์
กรรมการบริหาร
5. นางสาว สุกัลยา คานวน
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ทาหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้และรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนน
เสี ย งข้ า งมากจากที่ ป ระชุ ม และคะแนนเสี ย งดั ง กล่ า วที่ นั บ ได้ อ ย่ า งน้ อ ยกึ่ ง หนึ่ ง จากคะแนนเสี ย งของคณะ
กรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทาทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริห าร หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ บุคคลดั งกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติ ตามหลักการและข้อกาหนดที่
ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิ จ ารณางบประมาณประจ าปี แ ละขั้ น ตอนในการใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้
ถือหุ้นรวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทาที่ผิดปกติหรือการกระทาผิดกฎหมาย ต่อ
คณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดาเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่
ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การด าเนินเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริห ารในเรื่องใดๆซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
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ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมั ติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
11.2.3 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 บริษัทมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นาย สมพงษ์
ชื่นกิติญานนท์
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นาย วรวิทย์
สีลภูสิทธิ์
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาย นพดล
สันธนะพานิช
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาว สุกัลยา
คานวน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นาง ศริน
ชินอุดมทรัพย์
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นาย วุฒชิ ัย
บุญรัตน์
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาว ศิวพร
อิ่มสาราญ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาววราภรณ์
แสงศรีจันทร์
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่
ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมิน ความเสี่ยงในระดับ องค์ กร และกาหนดวิธีการบริหารความเสี่ ยงนั้ นให้ อยู่ในระดับ ที่ย อมรับได้ รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยง
5. มีอานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุ กระดับมีหน้าที่
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
7. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ
บริษัท
9. จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
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10. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
11.2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นาย วิภูธา
ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นาย ธนวัฒน์
เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นาย สมพงษ์
ชื่นกิติญานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นาย วรวิทย์
สีลภูสิทธิ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจของ
องค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริ ษัทภายนอกช่วย
สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุ คคลที่มี คุณ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณ สมบั ติที่
กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ ที่ ใช้ อ ยู่ในปั จจุ บั น เปรีย บเที ย บกั บ ข้อ มู ลการจ่ ายค่ าตอบแทนของบริษั ท อื่ น ที่ อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิ ดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็น
ธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
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2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่า
เบี้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และ
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริษัทนาเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
ผังตำรำงอำนำจอนุมัติ
เรื่อง
1. การอนุมัตงิ บประมาณ
รายจ่ายลงทุนในสินทรัพย์
เพิ่มเติมระหว่างปี

คณะกรรมกำร
บริษัท
เกินกว่า 50
ล้านบาทต่อ
โครงการ

2. การอนุมัตคิ ่าใช้จ่ายทีจ่ ่าย
เกินงบประมาณต้นทุนโครงการ
ขายที่ต้องได้รับการอนุมัติต่อไป

-

3. การพิจารณาการเข้าทา
สัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท

-

4. การเบิกค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณต่อครั้ง

วงเงินเกินกว่า
50 ล้านบาท/
ครั้ง

5. การแจ้งจัดหา (PR) เช่น
ทรัพย์สิน , อุปกรณ์เพื่อ
โครงการต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ตามงบประมาณที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว

วงเงินเกินกว่า
40 ล้านบาท

คณะกรรมกำร
บริหำร
วงเงินเกิน 10 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 50
ล้านบาทต่อโครงการ
วงเงินเกินกว่า 30%
ของงบประมาณ
ต้นทุนโครงการขาย
ประจาปี

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
รองประธำน
บริหำร
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
วงเงินเกิน 2 ล้านบาท
วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน
แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
บาทต่อโครงการ
ต่อโครงการ
วงเงินเกิน 10% ถึง
วงเงินไม่เกิน 10%
30% ของงบประมาณ
ของงบประมาณ
ต้นทุนโครงการขาย
ต้นทุนโครงการขาย
ประจาปี
ประจาปี
วงเงินเกิน 50 ล้าน
วงเงินเกินกว่า 100
วงเงินไม่เกิน 50 ล้าน
บาทแต่ไม่เกิน 100
ล้านบาท
บาท
ล้านบาท
วงเงินเกินกว่า 10ล้าน วงเงินเกินกว่า 5 ล้าน
วงเงินไม่เกิน 5 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 50
บาท แต่ไม่เกิน 10
บาท/ครั้ง
ล้านบาท/ครั้ง
ล้านบาท/ครั้ง
วงเงินเกินกว่า 20
ล้านบาท แต่ไม่เกิน
40 ล้านบาท

วงเงินเกินกว่า 5 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 20
ล้าน บาท

วงเงินเกินกว่า
100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 5 ล้านบาท

หมายเหตุ :
- ผู้มีอานาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
- การทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
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11.3

อานาจอนุมัติฉบับดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2559

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
11.3.1 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่
ประธานกรรมการมอบหมาย
11.3.2 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
3 ปี นั บจากวัน ที่มี มติ แต่งตั้ง และเมื่ อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษั ทหรือที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้ นยั งไม่ ได้มี ม ติ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ
เป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุน้ ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน้า 11 - 13

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

1.
2.
3.

4.

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ ีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.3 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ
หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
11.3.4 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รั บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษั ท โดย
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วน
ใหญ่ ทั้งนี้ให้ แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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11.3.5 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของ
บริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
11.3.6 องค์ประกอบและกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา
ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทาให้ไม่มีการกาหนด
นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษั ทได้ กาหนดกลไกในการกากับดู แลบริษั ทย่อยหรือบริษั ทร่วมที่ อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกาหนดกลไกการกากับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึง
การทารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทา
รายการซึ่งเป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ และข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ย วข้ อง นอกจากนี้ ยังมีก ารติ ดตามเพื่ อประเมิน และ
ตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจ ของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
11.5

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีมติที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบี ยบข้อบังคับในการนาข้อมูล ภายในของบริษั ทที่ยั งไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษั ทมี
ข้อกาหนด ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ค) ต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/
หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท
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ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ
24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกาหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่
สมรสและบุตรที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติภาวะของกรรมการ ผู้บ ริหาร และลูกจ้างของบริษั ท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืน ระเบียบข้อบังคั บ
ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
11.6

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2556 และปี 2557 ให้แก่ นาง รงรอง เชยกลิ่น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8718 ในปี 2557 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ นาย พิศิษฐ์ ชีวะ
เรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทในปี 2558 โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
หน่วย : บำท

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
3. ค่าสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ/1
รวม
หมายเหตุ :

ปี 2556
55,000
55,000

/1

ปี 2557
55,000
550,000
555,000

ปี 2558
700,000
600,000
1,300,000

เป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

2. ค่ำบริกำรอืน่ ๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี -

หน้า 11 - 16

