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11.

การกํากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ฯมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิทีดี (Code of Best Practice) เพือเสริ มสร้างความโปร่ งใส และ
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯอันจะทําให้เกิดความเชือมันในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ีเกียวข้อง
ทุกฝ่ าย ดังนัCน คณะกรรมการ บริ ษทั ฯจึ งได้มีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิ จการ ซึ งเป็ นการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการทีดีซึงกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหลักการการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ฯครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนีC
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯตระหนักและให้ความสําคัญในสิ ทธิพCืนฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทัCงในฐานะของเจ้าของบริ ษทั ฯและ
ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิ ทธิ ในการซืC อ ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ทีตนถืออยู่ สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลของ
บริ ษทั ฯอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ในการทีจะได้รับส่ วนแบ่งผลกําไรจาก บริ ษทั ฯสิ ทธิ ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ใน
การแสดงความคิดเห็น สิ ทธิในการร่ วมตัดสิ นใจในเรื องสําคัญของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัCงหรื อ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตัCงผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิธุรกรรมทีสําคัญและมีผลต่อทิ ศทางในการดําเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิ ทธิพCืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯยังได้ดาํ เนิ นการในเรื องต่างๆ ทีเป็ นการอํานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนีC :1. บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิC นสุ ดรอบ
บัญชีในแต่ละปี พร้อมทัCงจัดส่งหนังสื อนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสื อพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที
จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริ ษทั ฯจะเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯพร้อมทัCงชีC
แจ้งสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุม และสิ ทธิออกเสี ยงลงมติของผูถ้ ือหุน้
3. ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ งที
บริ ษทั ฯได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
4. นอกจากนีC ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯจะแผนที แสดงสถานทีจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมรวมถึงเลือกวัน เวลาทีเหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพืออํานวยความสะดวกแก่
ผูถ้ ือหุน้
5. ก่อนการประชุม บริ ษทั ฯจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริ ษทั ฯจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นตัCงข้อซักถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อ
ที ประชุ มในประเด็น ต่างๆอย่า งอิ สระและเท่ าเที ย มกัน ทัCงนีC ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะมี กรรมการและผูบ้ ริ หารที
เกียวข้องเข้าร่ วมประชุมเพือตอบคําถามและให้ขอ้ มูลรายละเอียดในทีประชุม
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หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯจะให้โอกาสแก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในทีประชุมเป็ นไป
ตามจํานวนหุน้ โดยหนึงหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึงเสี ยงและไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการจํากัดหรื อละเมิดสิ ทธิหรื อลิดรอน
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ทัCงนีC บริ ษทั ฯ
กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าทีดูแลผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็ นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระซึ งจะพิจารณาดําเนิ นการให้เหมาะสมในแต่ละเรื อง เช่น หากเป็ นข้อ
ร้องเรี ยน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณี เป็ นข้อเสนอแนะที
เป็ นเรื องสําคัญและมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื องดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯจะอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอชือกรรมการหรื อเสนอวาระเพิมเติมได้ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯจะกําหนดหลักเกณฑ์ทีชัดเจนเป็ นการล่วงหน้าเกียวกับกับแนวทางการให้ผูถ้ ือหุ ้นราย
ย่อยจะเสนอชือบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทัCงหลักเกณฑ์เพือพิจารณาว่า บริ ษทั ฯจะเพิมวาระการประชุมที
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอหรื อไม่
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับ บริ ษทั ฯตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัCงจะไม่เพิมวาระการประชุมทีไม่แจ้งให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระทีมีความสําคัญทีผูถ้ ือหุ ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสิ นใจ ทัCงนีCในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งไปพร้อม
กับหนัง สื อ นัดประชุ ม การลงคะแนนเสี ย งเป็ นไปอย่า งโปร่ งใสตามลําดับวาระที กําหนด โดยวาระการเลื อ กตัCง
กรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตัCงกรรมการด้วยการลงมติเป็ นรายคน
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณา
ในวาระที เกี ยวข้องในการประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษทั ฯและบันทึ กส่ วนได้เ สี ย ดัง กล่ าวในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รวมทัCงห้ามมิให้กรรมการทีมีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สําคัญในลักษณะทีจะไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระในวาระทีเกียวข้องมีส่วนร่ วมในการประชุมในวาระนัCนๆ
นอกจากนัCน บริ ษทั ฯได้กาํ หนดมาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ
บุคคลที เกียวข้อง ซึ งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในหน่ วยงานที เกียวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัCงคู่
สมรสและบุตรที ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที เกี ยวข้องทําการซืC อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี และควรรอ
คอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัCงห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนัCน
ต่อบุคคลอืนด้วย
บริ ษทั ฯได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกียวกับหน้าที ทีผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษทั ฯและบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี ทีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารมีการซืCอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯต้องรายงานการ
ถือหลักทรั พย์ใน บริ ษทั ฯของตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทราบ เพือเผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป
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หมวดที 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่
พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกค้า เป็ นต้น โดย บริ ษทั ฯตระหนักดี
ว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ดังนัCน บริ ษทั ฯจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องเพือให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับ
การดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนัCน บริ ษทั ฯยังส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือระหว่าง บริ ษทั ฯและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละ
กลุ่ม เพือสร้างความมันคงให้แก่ บริ ษทั ฯตามแนวทาง ดังต่อไปนีC :(ก) ผูถ้ ือหุน้

:

(ข) ลูกค้า

:

(ค) คู่คา้

:

(ง) คู่แข่ง

:

(จ) พนักงาน

:

(ฉ) ชุมชนและสังคม :

(ช) สิ งแวดล้อม

:

บริ ษ ัทฯมุ่ง เน้นพัฒนาองค์กรให้มีก ารเติ บโตอย่า งต่ อเนื องซึ งจะส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีรายได้และผลกําไรเพิมขึCนได้ เป็ นการเพิมมูลค่าของบริ ษทั ฯและ
ส่งผลให้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้รับผลตอบแทนสูงสุด
บริ ษทั ฯคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซือสัตย์และเป็ นธรรม
บริ ษ ัทฯมี นโยบายที จะปฏิ บัติ ต่อ คู่ คา้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื อนไข
ทางการค้า และ/หรื อข้อ ตกลงในสัญ ญาที ทํา ร่ ว มกัน เพื อก่ อ ให้เ กิ ด ความ
สัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึงจะเป็ นประโยชน์ทุกฝ่ าย
บริ ษทั ฯส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม และจะ
ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี
บริ ษทั ฯมีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที เหมาะสม รวมถึ ง การสนับ สนุ น เพื อพัฒ นา
ความรู ้ความสามารถของพนักงาน
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนิ นธุ รกิ จ
อย่างมีจริ ยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเกืCอกูลและสร้างสรรค์
ต่อสังคมตามความเหมาะสม
บริ ษ ัท ฯปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆเกี ยวกับ สิ งแวดล้อ มอย่า ง
เคร่ งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนือง

ทัCงนีCบริ ษทั ฯจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย เหล่านัCนได้รับการดูแลอย่างดี
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษทั ฯตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ทัCงรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอืนทีสําคัญทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯซึงล้วน
มี ผลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษ ัทฯ โดยภายหลังการจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนีC
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• การเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี (Annual Report)
• ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.rajthanee.com
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นC นั บริ ษทั ฯมีการจัดตัCงฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ
ทําหน้าทีติดต่อสื อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมทัCงนักวิเคราะห์และภาครัฐทีเกียวข้อง
นอกจากนีC ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆที บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยแล้ว จะนํามา
เผยแพร่ รวมไว้ใน website ของบริ ษทั ฯด้วย โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลอย่างสมําเสมอ เพือให้ผูใ้ ช้สามารถรับข้อมูล
ข่าวสารได้ทนั ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด
สําหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิ นที ปรากฎในรายงานประจําปี ซึ งกรรมการตรวจสอบจะเป็ น
ผูส้ อบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น และรายงานให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบ รวมถึ ง จะจัด ให้มี ร ายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น แสดงควบคู่ กับ รายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ใ นรายงานประจํา ปี นอกจากนีC
คณะกรรมการยังสนับสนุ นให้มีการจัดทําคําอธิ บายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการเพือประกอบการเปิ ดเผยงบ
การเงิน
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึงมีความรู ้ความสามารถ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามแผนทีวางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน และกรรมการที
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทําหน้าทีเป็ น
ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการทําหน้าทีกํากับดูแลดําเนินงานของบริ ษทั ฯให้มีความถูกต้องและโปร่ งใส
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯกําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึ งใน
สาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการ
ทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที สองภายหลังจดทะเบียน บริ ษทั ฯนัCนให้ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนัCนเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที
ออกตามวาระนัCนอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
บริ ษทั ฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารในระดับนโยบาย
ในขณะทีผูบ้ ริ หารทําหน้าทีบริ หารงานของบริ ษทั ฯในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนด ดังนัCนประธาน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ัดการจึ งเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัCงสองตําแหน่ งต้องผ่านการแต่งตัCงจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เพือให้ได้บุคคลทีมีความเหมาะสมทีสุด
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นอกจากนีC คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตัCงคณะกรรมการต่างๆ เพือกํากับดูแลการบริ หารงานดังนีC
• คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฯมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพือทําหน้าทีสนับสนุนคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎหมายที
เกี ยวข้อง รวมทัCงจัดทํารายงานทางการเงิ น เพือให้การปฏิ บตั ิงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและน่าเชือถือ
• คณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั ฯมีกรรมการบริ หาร 4 ท่าน เพือกําหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ เพือให้เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที คณะกรรมการบริ ษ ัท กําหนด และเพื อให้บ ริ หารงานได้อ ย่า ง
คล่องตัว
ทัCงนีC บริ ษทั ฯมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ซึงทําหน้าทีให้คาํ แนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที ในการดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทัCงประสานงานให้มีการปฏิ บตั ิตามมติ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู ้ ทักษะและความเชียวชาญทีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ าํ
ซึงเป็ นทียอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน
การประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น และเพือประโยชน์ในการติ ดตามและกํากับดู แลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯจึงได้จดั ตัCงคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษ ัท ฯได้จัด ให้ มี น โยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ฯเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ซึ งที ประชุ ม
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัCงนีC คณะกรรมการจะได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบาย
และการปฏิ บตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนีC ภายหลังจากทีหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผย
รายงานการกํากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพือให้
ผูเ้ กียวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าทีตามภารกิจของบริ ษทั ฯด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต และเทียงธรรมทัCง
การปฏิบตั ิต่อ บริ ษทั ฯผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทัCงการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตาม
แนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา
ทัCงนีCบริ ษทั ฯได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่า การตัดสิ นใจใดๆ ในการ
ดําเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จจะต้องทําเพือผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯเท่ านัCน และควรหลี กเลียงการกระทําที
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ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู ้ ีมีส่วนเกียวข้องหรื อเกียวโยงกับรายการทีพิจารณา ต้องแจ้ง
ให้ บริ ษทั ฯทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิ น
รวมถึงไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัCนๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ทีตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและหรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัCงจะได้มี
การเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัCงในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน และเพือให้เกิด
ความมีประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงาน บริ ษทั ฯจึงได้กาํ หนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนิ นการของผูป้ ฏิบตั ิงานและ
ผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯให้เกิดประโยชน์ และมี
การแบ่ ง แยกหน้า ที ผูป้ ฏิ บัติ ง าน ผูต้ ิ ด ตามควบคุ ม และประเมิ น ผลออกจากกัน โดย บริ ษ ัท ฯได้มี ก ารแต่ ง ตัCง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความ
เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล และมีผตู ้ รวจสอบภายในอิสระเพือทําหน้าทีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้มนใจว่
ั
าการปฏิ บัติงานหลักที สําคัญของบริ ษทั ฯได้
ดําเนินการตามแนวทางทีกําหนดและมีประสิ ทธิภาพ
3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯนัCน บริ ษทั ฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะ
จัดให้มีการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น มีการส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมล่วงหน้า g วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพือรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทัCงนีC ในการประชุมแต่ละครัCงได้มีการกําหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
ทัCงนีCในการประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ฯจะดําเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุก
ครัC ง เพือให้กรรมการบริ ษทั มี เวลาที จะศึ กษาข้อมูลในเรื องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุ การ
คณะกรรมการเข้าร่ วมการประชุมด้วยทุกครัCง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และ
จัดส่งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทีประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมครัCงถัดไป รวมทัCงเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกียวกับการประชุมต่างๆ เพือสะดวกในการสื บค้น
อ้างอิงในภายหลัง
ในการลงมติในที ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ งคนมี หนึ งเสี ยง โดย
กรรมการทีมีส่วนได้เสี ยในวาระใดจะไม่เข้าร่ วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนัCน ทัCงนีC ในกรณี ที
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึCนอีกหนึงเสี ยงเพือเป็ นเสี ยงชีCขาด
นอกจากนีC คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัCง เพือ
ปรับปรุ งและแก้ไขการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหัวข้อทีจะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพือนําเสนอต่อทีประชุม
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4. ค่ าตอบแทน
บริ ษทั ฯกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมีความรู ้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี (Annual General Meeting: AGM)
ทัCงนีC บริ ษทั ฯกําหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตามรู ปแบบทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการอบรมและให้ความรู ้แก่กรรมการผูเ้ กียวข้องในระบบกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ฯ ซึ งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร ตลอดจนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพือให้
การปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง หากมีการเปลียนแปลงกรรมการ บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการแนะนําแนวทางใน
การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าทีของกรรมการใหม่ เพือส่ งเสริ มให้การ
ปฏิบตั ิหน้าทีมีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนืองภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี
11.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประกอบด้วย
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิทีมี คุณ สมบัติครบถ้วนตามมาตรา jk แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. lmnm และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชือ และขอบเขตอํานาจ หน้าทีและ
ความรับผิดชอบดังต่อไปนีC
11.2.1 ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจําปี 2558 เมือวันที 28 กรกฎาคม 2558 และ ตามมติทีประชุมกรรมการ ครัCงที 1/2558 เมือวันที 19
เมษายน 2558
1. คณะกรรมการมีอาํ นาจ หน้าทีและความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการและดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
2. จัดให้มีการทําและรับผิดชอบต่อการจัดทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุ นของบริ ษทั ฯ ณ วันสิC นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึงผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิ
3. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนิ นธุรกิจ งบประมาณของบริ ษทั ฯ รวมถึงควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนิ นธุรกิจ ของบริ ษทั ฯ
ทีเสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
5. ติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
6. ดําเนินการให้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีระบบงานบัญชีทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และจัดให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ทีเชือถือได้ รวมทัCงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเพียงพอและเหมาะสม
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7. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัCงองค์กร และ
กํากับดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯอย่างเหมาะสม
8. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริ หารงาน มี อาํ นาจในการแต่งตัCงคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู ้จัด การ และคณะอนุ ก รรมการอื นตามความเหมาะสม รวมถึ ง การกํา หนดขอบเขตอํา นาจหน้ า ที ของคณะ
กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆทีแต่งตัCง
ทัCงนีC การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที ที กําหนดนัCนต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที ทําให้
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดทํากับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น
เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
9. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าว
มีอาํ นาจตามที คณะกรรมการเห็ นสมควรและภายในระยะเวลาที คณะกรรมการเห็ นสมควร ซึ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอํานาจนัCนๆ ได้เมือเห็นสมควร
ทัCงนีC การมอบอํานาจนัCนต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที ทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อืนใดทีจะทําขึCนกับ บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย ตามทีนิ ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอืนใดของหน่วยงานทีเกียวข้อง เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
11.2.2 ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครัCงที 7/2557 เมือวันที 25 ธันวาคม 2557 และ ครัCงที 3/2558 เมือวันที 24 กันยายน 2558
1. ดําเนิ นกิ จการและบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ ข้อกําหนด
คําสัง และมติของทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณากลันกรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ การขยายกิจการ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ เพือนําเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
3. มีอาํ นาจแต่งตัCงคณะทํางาน และ/หรื อ บุคคลใดๆ เพือการดําเนิ นกิจการหรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
และการกําหนดอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะทํางาน และ/หรื อ บุคคลใดๆ รวมถึงควบคุมกํากับดูแลให้
การดําเนินงานของคณะทํางาน และ/หรื อ บุคคลใดๆ ทีแต่งตัCงบรรลุตามนโยบายและเป้ าหมายทีกําหนด
4. ติ ดตามผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ฯให้เ ป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการดําเนิ นธุ ร กิ จ และ
งบประมาณทีกําหนดไว้ และกํากับดูแลให้การดําเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
5. มีอาํ นาจอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญที ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่นการจัดซืC อเครื องมือ
แพทย์ ตามงบประมาณทีรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยวงเงินแต่ละรายการเป็ นไปตามตารางอํานาจอนุมตั ิที
ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
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7. กําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริ หาร รวมถึงการแต่งตัCง ว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับผูบ้ ริ หารตัCงแต่ระดับรองผูอ้ าํ นวยการหรื อ
เทียบเท่า ซึงตํากว่าตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การลงไป
8. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอืนใดหนึ งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํา นาจเพื อให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ าํ นาจตามที คณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ งคณะกรรมการบริ หารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลทีได้รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจนัCน ๆ ได้ตามทีเห็นสมควร
9. ดําเนิ นการอืนใดๆ ตามที คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป ทัCงนีC การมอบหมายขอบเขต
อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัCน จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจ
ช่วงทีทําให้ผรู ้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ตาม
นิ ยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงานที
เกียวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ
บริ ษทั ที เกี ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอาํ นาจอนุ มตั ิการดําเนิ นการในเรื องดังกล่าว โดยเรื องดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพืออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการทีเป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงือนไขการค้าปกติซึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
10. กํากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการความเสี ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผลเป็ นไปตามนโยบายที กําหนด รวมทัCงมี
การพิ จ ารณาทบทวนและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการจัด การความเสี ยงอย่า งสมําเสมอ เพื อนํา เสนอต่ อ ที ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
11.2.3 ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครัCงที 7/2557 เมือวันที 25 ธันวาคม 2557
1. สอบทานให้ บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ นชอบในการพิจ ารณาแต่ งตัCง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ วยงานอื นใดที
รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัCงบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัCงเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัCง
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทัCงนีC เพือให้มนใจว่
ั
ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนีC
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• ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
• ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ความเห็นเกี ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแจ้งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
• ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตร
(Charter)
• รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบ
ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บัติ การอื นใดตามที คณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
11.2.4 ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครัCงที 7/2557 เมือวันที 25 ธันวาคม 2557
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรื อ บริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. จัดทํา และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดําเนิ นธุรกิ จ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้าง
การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ และหลักเกณฑ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ เพือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการของบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. ดํา เนิ น การหรื อ บริ ห ารงานให้เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที ได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
4. กํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานหรื อ การปฏิ บัติ ง านของบริ ษ ัท ฯให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯรวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนด และมีหน้าทีรายงานผลการดําเนิ นงานการบริ หารจัดการรวมถึงความคืบหน้า
ในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
5. พิจารณาอนุ มตั ิการดําเนิ นงานที เป็ นธุ รกรรมปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯตามงบลงทุนหรื องบประมาณที
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุมตั ิที
ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว แต่ไม่เกิ นงบประมาณประจําปี ที ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
รวมถึงการเข้าทําสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้องกับเรื องดังกล่าว
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายทางการเงิ นในการดําเนิ นการตามธุ รกิ จปกติของบริ ษทั ฯ เช่นการ
จัดซืC อเครื องมือแพทย์ โดยวงเงิ นสําหรับแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที กําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุ มตั ิทีผ่านการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปี ทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการ
เข้าทําสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้องกับเรื องดังกล่าว
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญ ๆ ทีได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณประจําปี ตามทีจะ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
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8. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ตามงบประมาณที รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิทีผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการเข้า
ทําสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้องกับเรื องดังกล่าว
9. กําหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตัCง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตัCงแต่ระดับรองผูอ้ าํ นวยการลงไป
10. มีอาํ นาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ เพือให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพือรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ประสานงานกับ หัว หน้า หน่ ว ยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื อให้ก าร
ดําเนินการทางธุรกิจรวมทัCงการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทัCงนโยบาย
ของบริ ษทั ฯตามหลักธรรมาภิบาล
12. มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจ
และ/หรื อ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสังทีคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้
13. ปฏิบตั ิหน้าที อืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เป็ นคราวๆ ไป
ทัCงนีC ในการดําเนิ นการเรื องใดทีกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่ วยงานที เกี ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ฯทีเกียวข้องกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนิ นการในเรื องดังกล่าว โดยเรื อง
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพืออนุมตั ิต่อไปยกเว้นเป็ น
การอนุ มตั ิรายการที เป็ นไปตามธุ รกิ จปกติและเงื อนไขการค้าปกติซึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
11.2.5 ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ดูแลและให้คาํ แนะนําแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมําเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัCงดูแลประสานงานให้มี
การปฏิบตั ิตามมติของทีประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
กฎหมายทีเกียวข้อง
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนีC
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(ง) รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร
5. ดําเนินการอืนๆ ตามทีกฎหมายหรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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11.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

11.3.1 การสรรหากรรมการ
บริ ษ ัท ฯจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ เ บืC อ งต้น และพิ จ ารณาคัด เลื อ กตามเกณฑ์คุ ณ สมบัติ ต ามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวข้องตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมทัCงพิจารณาจากปั จจัยในด้านอืนๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ทีเกี ยวข้องกับธุ รกิ จ และความเอืCอประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น โดยมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขัCนตอนดังต่อไปนีC : 1. ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัCงกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนีC :-

2.

3.
4.

5.

• ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง
• ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ ีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรื อ
คราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ หรื อด้วยวีธีการอืนใด ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่
ในการลงมติแต่ละครัCงผูถ้ ือหุ ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนทีมีอยูท่ C งั หมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด
หรื อคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตัCงกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ผูเ้ ป็ น
ประธานในทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีCขาด
• บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตัCงเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัCงในครัCงนัCน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตัCงในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตัCงในครัCงนัCน ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูช้ C ีขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัCง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ งในสาม
โดยอัตรา ถ้าจํา นวนกรรมการจะแบ่ ง ออกไม่ ได้ ก็ ใ ห้อ อกโดยจํา นวนกรรมการที จะต้อ งออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียน บริ ษทั ฯนัCนให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนีCแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุ ค คล ซึ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริ ษัท มหาชนจํา กัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดื อนโดยบุคคลซึ งได้รับแต่งตัCงเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการทีตนแทน และ มติ
ดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนกรรมการ
ทียังเหลืออยู่
กรณี ทีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทัCงคณะให้คณะกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งยังคงรักษาการในตําแหน่ง
เพือดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯต่อไปเพียงเท่าทีจําเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที เว้นแต่ศาล
จะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืนในกรณี ทีคณะกรรมการพ้นตําแหน่ งตามคําสังศาล ซึ งคณะกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือเลือกตัCงคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ งเดือนนับแต่วนั
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พ้นจากตําแหน่งโดยส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สามวันติดต่อกัน
6. ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ
ในส่ วนของการสรรหากรรมการอิสระนัCน ทุกครัCงที กรรมการอิสระที ดํารงตําแหน่ งครบวาระ หรื อมีเหตุ
จําเป็ นที จะต้องแต่งตัCงกรรมการอิสระเพิม บริ ษทั ฯโดยคณะกรรมการบริ ษทั ที ดํารงตําแหน่ งในปั จจุบันจะมีการ
ปรึ กษาหารื อร่ วมกัน เพือกําหนดตัวบุ คคลที มีความเหมาะสมทัCงด้านประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที จะเป็ น
ประโยชน์ต่อ บริ ษทั ฯรวมถึงมีคุณสมบัติขC นั ตําตามหัวข้อข้างล่างนีC และเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯต่อไป
บริ ษทั ฯมีนโยบายแต่งตัCงกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริ ษทั ทัCงหมด และ มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทัCงนีC บริ ษทั ฯได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนีC
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทัCงหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัCนๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที
ยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้รับแต่งตัCงเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทัCงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัCงไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ หรื อผู ้บ ริ หารของผู ้ที มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้รับแต่งตัCงเป็ นกรรมการอิสระ ทัCงนีC ความสัมพันธ์ตามทีกล่าวข้างต้น
รวมถึ ง การทํา รายการทางการค้า ที กระทํา เป็ นปกติ เ พื อประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อให้ เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น
ด้วยการรั บหรื อให้กู้ยืม คํCา ประกัน การให้สินทรั พย์เป็ นหลักประกัน หนีC สิน รวมถึ งพฤติ การณ์ อื น
ทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลทําให้ บริ ษทั ฯหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีCทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตัCงแต่ร้อยละ
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5.

6.

7.
8.
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10.
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3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯหรื อตัCงแต่ 20 ล้านบาทขึCนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า
ทัCงนีC การคํานวณภาระหนีC ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที เกี ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจ ารณาภาระหนีC ดัง กล่า ว ให้นับ รวมภาระหนีC ที เกิ ด ขึC นในระหว่า งหนึ งปี ก่ อนวันที มี ความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้รับแต่งตัCงเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อที
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทัCงนีC ในกรณี ทีผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิ ติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนัCนด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้รับแต่งตัCงเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตัCงขึCนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที มีนัยกับกิจการของผูข้ ออนุ ญาตหรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยง
ทัCงหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการ
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ไม่ เป็ นกรรมการของบริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับ เดี ย วกันเฉพาะที เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียน

ทัCงนีCกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัCง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิC นปี สําหรับการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัCงจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น โดยทัCงหมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ซึ งมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อ ย u คนต้องมี ความรู ้ ด้านบัญชี และ/หรื อการเงิ น เพือทําหน้าที ตรวจสอบและกํากับดู แลการ
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ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และการ
พิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี
11.3.4 การสรรหากรรมการผู้จดั การ
ในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การนัCน คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบืCองต้น เพือกลันกรองสรร
หาบุคคลที มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัดิเหมาะสม รวมทัCงประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
11.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษทั จะลงทุนในบริ ษทั ทีมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริ ษทั หรื อกิจการ
ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน หรื อกิจการทีสนับสนุนกิจการของบริ ษทั อันจะทําให้บริ ษทั มีผลประกอบการหรื อผลกําไร
เพิมมากขึCน หรื อลงทุนในธุรกิจทีเอืCอประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริ ษทั โดยสามารถสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั ให้มีความครบวงจรมากยิงขึCน เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ทัCงนีC คณะกรรมการอาจ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจอืนนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรื อธุรกิจอืนของบริ ษทั หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าว
เป็ นธุรกิจทีมีศกั ยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาแต่งตัCงกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที
มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพือเป็ นตัวแทนในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมนัCนๆ เพือกําหนดนโยบายทีสําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ทัCงนีC กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั จะต้องทําหน้าที ในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั
ร่ วม ให้บริ หารจัดการ หรื อดําเนิ นงาน ต่างๆ ตามนโยบายทีบริ ษทั กําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทีอนุมตั ิในเรื องทีสําคัญของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั
ร่ วม เพือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ และเพือการเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษทั
นอกจากนีC กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั จะต้องกํากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํารายการระหว่างบริ ษทั ย่อยดังกล่าวกับบุคคลทีเกี ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย การได้มาและจําหน่ ายไปซึ ง
สิ นทรัพย์ หรื อ การทํารายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงการกํากับดูแลให้
บริ ษทั ย่อยมีการจัดทํางบการเงินทีครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทําแล้วเสร็ จตามกําหนดเวลา
ในการกํากับดูแลบริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด นัCน บริ ษทั ฯได้ส่ง 1. นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์
2. นางสมร ประสิ ทธิw หิ รัญ 3. นายจรู ญศักดิw ศรี โภชน์สมบูรณ์ และ 4. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิw หิ รัญ เป็ นตัวแทน
ของบริ ษทั ฯในการทําหน้าทีกรรมการบริ ษทั เพือทําหน้าทีกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
นอกจากนีC บริ ษทั ฯมีนโยบายทีจะจัดให้มีผตู ้ รวจสอบอิสระเพือตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ย่อย เพือ
ป้ องกันข้อผิดพลาดและเพือให้ปฏิ บตั ิงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบเป็ นระยะและจัดทํารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
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11.5

การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษทั ฯมี นโยบายและวิธีก ารดู แลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษ ัทฯ ซึ งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทัCงการซืCอขายหลักทรัพย์ ดังนีC
• ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทัCงผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี ยวกับหน้าที ทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
• กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันทีเกิ ดรายการเปลียนแปลงและจัดส่ ง
สํา เนารายงานนีC ให้แ ก่ บริ ษ ัท ฯในวัน เดี ย วกับ วัน ที ส่ ง รายงานต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริ ษทั ฯจะกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานทีเกียวข้องทีได้รับทราบข้อมูลภายในทีเป็ น
สาระสําคัญ ซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซืCอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดื อนก่อนทีงบการเงินหรื อข้อมูลภายในนัCนจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และ
อย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัCงห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที
เป็ นสาระสําคัญนัCนต่อบุคคลอืน
บริ ษทั ฯกําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ งเริ มตัCงแต่
การตักเตื อนเป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรื อให้ออกจากงาน ทัCงนีC การลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัCนๆ
11.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี แก่ บริ ษทั ซี ดับเบิCลยู ดับเบิCลยู พี จํากัด (“ผูส้ อบ
บัญชี ”) ซึ งเป็ นค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงิ นระหว่างกาล (รวมค่าล่วงเวลาและค่าเดิ นทาง) ในระหว่าง
ปี 2557 และ 2558 คิดเป็ นจํานวน 1.01 ล้านบาท และ 1.26 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั ฯ
และ บริ ษทั ย่อย ไม่มีค่าบริ การอืนใดทีต้องชําระให้กบั ผูส้ อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี หรื อสํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสงั กัดแต่อย่างใด
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