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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัทฯ ยึดถือและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมทังได้
้ ยดึ ถือ
และปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of
Listed Companies) ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรั พย์ ฯ ”) กำหนดเป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน และยังทำให้ เกิดควำมโปร่ งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้ เกิด
ควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทฯ ครอบคลุม
หลักกำร 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญในสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐำนะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์และ
เจ้ ำของบริ ษัทฯ เช่น สิทธิ ในกำรซื ้อ ขำย และโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในกำรที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริ ษัทฯ
สิทธิในกำรได้ รับข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิตำ่ ง ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจ
ในเรื่ องสำคัญของบริ ษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กำรอนุมตั ิ
ธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีพนั ธกิจในกำรส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1)
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบ
ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรื อระยะเวลำอื่นใดตำมที่ก ฎหมำยหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องประกำศกำหนด
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลำในกำรศึกษำข้ อมูลล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีรำยละเอียดข้ อมูล วัน
เวลำ สถำนที่ แผนที่สถำนที่ประชุม และวำระกำรประชุม ซึ่งมีคำชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ พร้ อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท หนังสือมอบฉันทะตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสำมำรถ
เลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ ำประชุมแทนได้ รวมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุม
(2)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตัวเอง บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ
ให้ กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลอื่นใดเข้ ำร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตำมที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
(3)
ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะใช้ สถำนที่ซงึ่ สะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนที่ซงึ่ แสดงสถำนที่
จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำที่เหมำะสม และจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่จะอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
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(4)
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถส่งควำมเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อซักถำม
ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมตำมหลักเกณฑ์ที่ บริ ษัทฯ กำหนด โดยบริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ในกำรประชุม ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้น ทุกรำยมีสิทธิ อย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะหรื อตังค
้ ำถำมในวำระต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ และจะมีกรรมกำรและผู้บริ หำร
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเข้ ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถำมในที่ประชุม
(5)
บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ ทังนี
้ ้ เพื่อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบ
ได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภำยหลัง
(6)
ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมที่บนั ทึกข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องและ
ครบถ้ วนในสำระสำคัญ รวมทังจะมี
้ กำรบันทึกประเด็น ข้ อซักถำม ควำมคิดเห็น และข้ อเสนอแนะที่สำคัญไว้ ในรำยงำนกำร
ประชุม ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม แล้ วนำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ แก่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดให้ มีกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรำย
ย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นที่มิได้ เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(1)
ในกำรดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะให้ โอกำสแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
ก่อนเริ่ มกำรประชุม ประธำนในที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีกำรใช้ สิทธิออกเสียง และวิธีนบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่
ละวำระ และยังเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ ำร่ วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
รวมทัง้ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้ เวลำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยประธำนในที่ประชุมจะดำเนินกำรประชุมตำม
ข้ อบังคับบริ ษัท และตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ รวมทังจะมิ
้ ให้ ผ้ บู ริ หำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
โดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระที่มีควำมสำคัญซึง่ ผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
(2)
บริ ษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำรหรื อเสนอวำระเพิ่มเติมได้ กอ่ น
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นกำรล่วงหน้ ำเกี่ยวกับวิธีกำรที่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร รวมทังหลั
้ กเกณฑ์เพื่อพิ จำรณำว่ำบริ ษัทฯ จะเพิ่มวำระกำรประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อย
เสนอหรื อไม่
(3)

ในวำระเลือกตังกรรมกำร
้
บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีกำรเลือกตังเป็
้ นรำยคน

(4)
บริ ษั ท ฯ ได้ ก ำหนดให้ กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่ว นได้ เสีย ในวำระกำรประชุม ใด ๆ อย่ำ งน้ อ ยก่ อนกำร
พิ จ ำรณำในวำระที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และบัน ทึ ก ส่ว นได้ เ สี ย ดัง กล่ำ วในรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังห้
้ ำมมิให้ กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่จะไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำง
อิสระในวำระที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในกำรประชุมในวำระนัน้ ๆ
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(5)
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯ ไปใช้ โดยห้ ำม
บุคคลหรื อหน่วยงำนที่ทรำบข้ อมูลภำยในนำข้ อมูลดังกล่ำวไปเปิ ดเผยต่อหน่ว ยงำนหรื อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่บคุ คล
ใดเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวหรื อนำข้ อมูลนันไปใช้
้
ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้อื่น หรื อกระทำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ถือเป็ นควำมผิดอย่ำงร้ ำยแรงและจะถูกลงโทษทำงวินยั นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กำหนดให้ กรรมกำร
ทุกคนและผู้บริ หำรที่มีหน้ ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยมีหน้ ำที่จดั ส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่เลขำนุกำรบริษัท
เป็ นประจำและเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภำยใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นและ
พนักงำนของบริ ษัทฯ หรื อผู้มีส่วนได้ เสียภำยนอก เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ ำ เจ้ ำหนี ้ คู่แข่ง สังคม และส่วนรวม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ
ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุน และข้ อคิดเห็นจำกผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินกำร และกำรพัฒนำธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่ำวได้ รับกำร
ดูแลอย่ำงดี นอกจำกนี ้ ในกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ คำนึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย ตำมแนวทำง
ดังต่อไปนี ้
ผู้ถอื หุ้น

: บริ ษัทฯ จะดำเนินธุรกิ จด้ วยควำมโปร่ งใส และมีประสิทธิ ภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ ำงผลกำร
ดำเนินงำนที่ดี และกำรเจริ ญเติบโตที่มนั่ คง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว
รวมทังด
้ ำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยควำมโปร่งใส และเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

: บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสม
ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ตลอดจนดูแลรั กษำสภำพแวดล้ อมในกำร
ทำงำนโดยคำนึงถึงคุณภำพชี วิต และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และยึดมั่นปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยแรงงำนอย่ำงเคร่ งครัด นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ควำมสำคัญต่อ กำรพัฒนำ
ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำร
สัมมนำ และกำรฝึ กอบรม โดยให้ โอกำสอย่ำงทั่วถึงกับพนักงำนทุกคน และพยำยำมสร้ ำง
แรงจูงใจให้ พนักงำนที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้ คงอยู่กบั บริ ษัทฯ เพื่อพัฒนำองค์กรต่อไป อีก
ทัง้ ยังได้ กำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอรั ปชั่น รวมทัง้ ปลูกฝั งให้ พนักงำนทุกคน
ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ อง เช่น กำรห้ ำมใช้ ข้อมูลภำยในอย่ำ ง
เคร่งครัด เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ เคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน โดยจะไม่นำข้ อมูลส่วนตัว เช่น เงิ นเดือน
ประวัติรักษำพยำบำล และประวัติครอบครัว ไปเปิ ดเผยให้ บคุ คลภำยนอก หรื อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ องตำมข้ อบังคับของกฎหมำย หรื อ
ได้ รับควำมยินยอมจำกพนักงำนที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
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คู่ค้า

: บริ ษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยกำรให้ ค่คู ้ ำแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่ำเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่ค้ำด้ วยควำมยุติธรรมภำยใต้ หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ ำของบริ ษัทฯ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จัดทำรู ปแบบสัญญำที่เหมำะสม และเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญำทุกฝ่ ำย
และจัดให้ มีระบบติดตำมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำได้ มีกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้ วน
และป้องกันกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนกำรจั
้
ดหำ โดยบริ ษัทฯ ซื ้อ
สินค้ ำจำกคูค่ ้ ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ ตลอดจนปฏิบตั ิตำมสัญญำต่อคูค่ ้ ำอย่ำงเคร่งครัด

ลูกค้ า

: บริ ษั ท ฯ รั บ ผิ ด ชอบต่อ ลูก ค้ ำ โดยกำรรั ก ษำคุณ ภำพ และมำตรฐำนของสิน ค้ ำ รวมถึ ง กำร
ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำให้ ครบถ้ วน และครอบคลุมให้ มำกที่สดุ เพื่อมุ่งเน้ นกำร
สร้ ำงควำมพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ำในระยะยำว นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังคำนึงถึงสุขลักษณะ และ
อนำมัยของลูกค้ ำในกำรบริ โภคสินค้ ำของบริ ษัทฯ และกำรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ ำที่ถกู ต้ อง และ
ครบถ้ วนแก่ลกู ค้ ำ โดยไม่โฆษณำเกินควำมเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ ำเข้ ำใจผิด รวมทังยั
้ งจัดให้
มีช่องทำงให้ ลกู ค้ ำของบริ ษัทฯ สำมำรถแจ้ งปั ญหำสินค้ ำเพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ ป้องกัน และแก้ ไข
ปั ญหำเกี่ยวกับสินค้ ำ ของบริ ษัทฯ ได้ อย่ำงรวดเร็ ว ตลอดจนรักษำควำมลับของลูกค้ ำ และไม่
นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

เจ้ าหนี ้

: บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสัญญำที่มีต่อเจ้ ำหนี ้เป็ นสำคัญ รวมทัง้ กำรชำระคืน
เงินต้ น ดอกเบี ้ยและกำรดูแลหลักประกันต่ำง ๆ ภำยใต้ สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง

คู่แข่ ง

: บริ ษัทฯ ประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณ และอยูใ่ นกรอบของกฎหมำย รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม โดยไม่ละเมิดควำมลับหรื อ
ล่วงรู้ ควำมลับทำงกำรค้ ำของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีฉ้อฉล

สังคมและส่ วนรวม : บริ ษัทฯ ใส่ใจและให้ ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและคุณภำพชีวิตของ
ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้ พนักงำนของบริ ษัทฯ มี
จิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม และสังคม รวมทังจั
้ ดให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
และระเบียบข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ พยำยำมเข้ ำไปมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็ นกำรสร้ ำง และรักษำไว้ ซงึ่ สิง่ แวดล้ อมและสังคม
นอกจำกนี ้ ผู้มีส่วนได้ เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อเบำะแสกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย
ควำมไม่ถูกต้ องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่ อง หรื อกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ ผ่ำน
กรรมกำรอิสระ หรื อกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยนและเบำะแสที่แจ้ งมำยังบริ ษัทฯ จะถูกเก็บไว้ เป็ น
ควำมลับ โดยกรรมกำรอิสระหรื อกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรสัง่ กำรตรวจสอบข้ อมูลและหำแนวทำงแก้ ไข (หำกมี) และจะ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
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(1)
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ โปร่ งใส และ
ทันเวลำ ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่มีผลหรื ออำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึง่
ล้ วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่ว นได้ เสียของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวตำม
หลักเกณฑ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำด
หลักทรัพย์ฯ
(2)
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้ ำที่ติดต่อสื่อสำรกับนัก
ลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูลของ
บริ ษัทฯ ข้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้ อง
รับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กล่ำวคือ กำรรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงสม่ำเสมอทังภำษำไทย
้
และภำษำอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข่ำวสำรเป็ นประจำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
จะมีกำรปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่ำวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี
โครงสร้ ำงบริ ษัทฯ และผู้บริ หำร ตลอดจนโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หนั งสือเชิญประชุม เอกสำรทำงทะเบียน
ของบริ ษัทฯ กฎบัตรต่ำง ๆ เป็ นต้ น
(3)
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ และจะจัดให้ มีรำยงำน
ควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรต่อ รำยงำนทำงกำรเงิ น แสดงควบคู่กับ รำยงำนของผู้สอบบัญ ชี ในรำยงำนประจำปี
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรยังสนับสนุนให้ มีกำรจัดทำคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (Management Discussion
and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินในทุกไตรมำส
(4)
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะดำรงรักษำไว้ ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่ำงมีเหตุผล
ว่ำกำรบันทึกข้ อมูลทำงกำรบัญชีมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทรำบถึง
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกำรทุจริ ตหรื อกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ ำงมีสำระสำคัญ รวมถึงมีกำรแต่งตังคณะกรรมกำร
้
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน
และระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
(5)
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน บทบำท และหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัทฯ จำนวนครัง้ ของกำรประชุม และกำรเข้ ำประชุมในปี ที่ผ่ำนมำ และควำมเห็นจำกกำรทำ
หน้ ำที่ รวมทัง้ กำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้ ด้ ำนวิชำชี พอย่ำงต่อเนื่องในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
ประจำปี ของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ลักษณะและรำยละเอียดของค่ำตอบแทนของกรรมกำร
และผู้บริ หำรระดับสูงในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (หำกมี) ด้ วย
(6)

บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยค่ำสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ กำร
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(7)
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง และนโยบำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมที่ได้ ให้ ควำมเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยดังกล่ำวรวมทังกรณี
้
ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น
รำยงำนประจำปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
(1)

โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่ง เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่สำมำรถเอื ้อประโยชน์
ให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเป็ นผู้มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับ
ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 2 ท่ำน (Executive
Directors) และกรรมกำรบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 7 ท่ำน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
อิสระ 3 ท่ำน ซึง่ คิดเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททังคณะอั
้
นจะทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลในกำรพิจำรณำและออก
เสียงในเรื่ องต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี ตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกำหนดโดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้ นแต่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเห็นว่ำบุคคล
นัน้ สมควรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ นอกจำกนี ้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ สำมำรถเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรั พย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรั พย์ ฯ และหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ อง โดยจะต้ องแจ้ งต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ รับทรำบด้ วย
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำรเพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(ก)

คณะกรรมกำรบริ หำร ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ หำรจำนวนอย่ำงน้ อย 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ ำที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้ อบังคับ และ
คำสัง่ ใด ๆ รวมทังเป
้ ้ ำหมำยที่กำหนดไว้ ภำยใต้ กรอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

(ข)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวนอย่ำงน้ อย 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ ำที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริ หำรงำน กำรควบคุมภำยในและกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกำรจั
้
ดทำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนและกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ

(ค)

คณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนอย่ำง
น้ อย 3 ท่ำนเพื่อทำหน้ ำที่สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผู้บ ริ หำร
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ระดับสูง พิจำรณำรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงเพื่อเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรื อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ
ต่อไป (แล้ วแต่กรณี)
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เ ลขำนุ ก ำรบริ ษั ท เพื่ อ ท ำหน้ ำที่ ใ นกำรด ำเนิ น กำรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยกำรให้ คำแนะนำ ในเรื่ อง
ข้ อกำหนดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร รวมทังประสำนงำนให้
้
มี
กำรปฏิบตั ิตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท
(2)

บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และมีหน้ ำที่กำหนดนโยบำย
และทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ ก ำกับ ดู แ ลให้ กำรบริ ห ำรจัด กำรเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและแนวทำง
เพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผ้ ถู ือหุ้นภำยใต้ กรอบข้ อกำหนดของกฎหมำยและหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ทังนี
้ ้ โดยมีรำยละเอียดตำมที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำร
บริ ษัท
(ก)

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรได้ ให้ ควำมเห็ น ชอบนโยบำยดัง กล่ ำ ว ทัง้ นี ้ กำรจั ด ท ำคู่ มื อ กำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงแก่กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว โดย
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี

(ข)

หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยบริ ษัทฯ ได้ กำหนดข้ อพึงปฏิบตั ิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้
คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และพนักงำนยึดถือเป็ นหลักในกำรปฏิบตั ิ ดังนี ้
 จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมสัมพันธ์ตอ่ ลูกค้ ำ
 จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมสัมพันธ์ตอ่ คูค่ ้ ำ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ และเจ้ ำหนี ้
 จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน
 จรรยำบรรณว่ำด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะประกำศและแจ้ งให้ พนักงำนทุกคนรับทรำบและปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด
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(ค)

ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีนโยบำยขจัดปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ อย่ำงรอบคอบ ด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มี
เหตุผลและเป็ นอิสระภำยใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสำคัญ โดยกำหนดให้ ผ้ ทู ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ บริ ษัทฯ ทรำบ และต้ องไม่เข้ ำร่วมกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิในรำยกำรดังกล่ำว
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ทสี่ อดคล้ อง
กับ กฎหมำย ตลอดจนข้ อ บัง คับ ของสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ ฯ
รวมทังจะเปิ
้
ดเผยรำยกำรดังกล่ำวไว้ ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(ง)

กำรควบคุมภำยใน
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรกำกับดูแลและกำรควบคุมภำยใน ทังในระดั
้
บบริ หำร
และระดับปฏิบตั ิงำนที่มีประสิทธิ ภำพ โดยบริ ษัทฯ มีกำรจัดตังฝ่
้ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ เพื่อทำ
หน้ ำที่ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
แผนกำรตรวจสอบที่วำงไว้

(จ)

กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ ครอบคลุมทัง้ องค์กร
รวมทังก
้ ำกับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ
อย่ำงเหมำะสม

(ฉ)

รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบัญชีและผู้สอบบัญชีมำประชุม
ร่ วมกัน และนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสำรสนเทศทำงกำรเงิ
้
นที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี

(3)

กำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประเมินตนเอง

บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น
โดยบริ ษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมที่กำหนดในกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง และ
ข้ อบังคับบริ ษัท และบริ ษัทฯ จะมีกำรกำหนดวำระประชุมชัดเจนล่วงหน้ ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำ บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ กรรมกำรทุกท่ำน
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่ วมประชุม เว้ นแต่
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กรณีมีเหตุจำเป็ นเร่ งด่วน และจะจัดให้ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรที่รับรองแล้ วเพื่อใช้ ในกำร
อ้ ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยในกำรประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้ มีผ้ บู ริ หำรและผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ ำร่ วมประชุมเพื่ อให้ ข้อมูล
และรำยละเอียดประกอบกำรตัดสินใจที่ถกู ต้ องและทันเวลำ
ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ ำงมำก โดยให้ กรรมกำรหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียในวำระใดจะไม่เข้ ำร่ วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทสนับสนุนให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุ งและ
แก้ ไขกำรดำเนินงำน โดยมีกำรกำหนดหัวข้ อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลกำรประเมินดังกล่ำว เพื่อรวบรวมควำมเห็น และ
นำเสนอต่อที่ประชุม รวมทังเปิ
้ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลกำรประเมินในภำพรวมในรำยงำนประจำปี
(4)

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้ องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประสบกำรณ์
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ส่วนผู้บริ หำรจะได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนและโบนัส
ประจำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เป็ นสำคัญ ทังนี
้ ้ ค่ำตอบแทนรำยปี ของคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร
รวมกัน จะต้ อ งไม่เ ป็ นจ ำนวนที่ สูง ผิ ด ปกติ เ มื่ อ เที ย บกับ ผลตอบแทนของกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรโดยเฉลี่ ย ของบริ ษั ท ใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
บริ ษัทฯ จัดให้ มีคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผู้พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยกำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม และจะนำเสนอเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ (แล้ วแต่กรณี) อนุมตั ิตอ่ ไป
(5)

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ มีกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องใน
ระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ อำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริ ษัทฯ หรื อใช้ บริ กำรของสถำบัน
ภำยนอกก็ได้
ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรหรื อมีกรรมกำรเข้ ำใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้ มีเอกสำรและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรเข้ ำใหม่ รวมถึงจัดให้ มีกำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ให้ แก่กรรมกำรใหม่
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรหมุนเปลี่ยนงำนที่ได้ รับมอบหมำยตำมควำมถนัดของผู้บริ ห ำรและพนักงำน โดย
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็ นหลัก โดยกรรมกำรผู้จัดกำรจะกำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำร
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ปฏิบัติงำนดังกล่ำวเพื่อเป็ นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริ ษั ทฯ ทัง้ นี ้ เพื่อ พัฒนำผู้บริ หำรและพนักงำนให้ มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนมำกขึ ้นและให้ สำมำรถทำงำนแทนกันได้
11.2

โครงสร้ างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้ ำงกรรมกำรของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุด ย่อ ย 3 ชุด ได้ แ ก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
11.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 2 มิถนุ ำยน 2559 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นำยมีชยั วีระไวทยะ
2. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
3. นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
4. นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
5. นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
6. นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์
7. นำยศิลป์ชัย รักษำพล
8. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั
9. นำยศรำยุทธ เรื องสุวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท/ กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

หมำยเหตุ: นำยสุวฒ
ั น์ สุขลำภวณิชย์ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรสำหรับคณะกรรมกำร
บริ ษัท ซึง่ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทไว้ ดงั นี ้
(1)
ปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ แ ละก ำกับ ดูแลกิ จกำรของบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัต ถุป ระสงค์
ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อ
รักษำสิทธิและผลประโยชน์ของบริ ษัท ฯ และผู้ถือหุ้นทุกรำย และมีหน้ ำที่ดแู ลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยปฎิบตั ิให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
(2)
กำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ ำง
กำรบริ หำรจัดกำร และอำนำจอนุมตั ิของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยตำมที่ฝ่ำยจัดกำรนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลกำรบริ หำรงำน
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และผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรหรื อบุคคลใด ๆ ซึ่งได้ รับมอบหมำยให้ ทำหน้ ำที่ดงั กล่ำว เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้ แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และผู้ถือหุ้น
(3)
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้ บรรลุกลยุทธ์
และเป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ รวมถึงดูแลระบบกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริ หำรให้ มีควำมเหมำะสม
(4)
ก ำหนดกรอบและนโยบำยสำหรั บ กำรก ำหนดเงิ น เดื อ น กำรปรั บ ขึน้ เงิ น เดื อ น กำรก ำหนดเงิ น โบนัส
ค่ำตอบแทน และบำเหน็จรำงวัลของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
(5)
ดำเนินกำรให้ บริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยมีระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ภำพ และจัดให้ มีกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภำยใน และระบบตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ
และเหมำะสม และระบบจัดเก็บเอกสำรที่ทำให้ สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภำยหลัง
(6)

รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(7)
พิจำรณำอนุมตั ิกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพ ย์สิน (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรไม่จำเป็ นต้ องได้ รับกำร
พิจำรณำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรดำเนินงำนใด ๆ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(8)
พิ จ ำรณำอนุมัติแ ละให้ ควำมเห็ น ต่อ รำยกำรที่เ กี่ ยวโยงกัน ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อยให้ เ ป็ นไปตำม
กฎหมำย ประกำศ และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(9)

พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ

(10) พิจำรณำกำหนดนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร และกำกับดูแลให้ มีระบบหรื อ
กระบวนกำรในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมีมำตรกำรรองรับ และวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย
อย่ำงเหมำะสม รวมทังติ
้ ดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำน
(11) ดูแลไม่ให้ เกิ ดปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ระหว่ำงผู้มี ส่วนได้ เสียของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อ ย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมกำรรำยใดมีส่วนได้ เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริ ษัทฯ หรื อมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัท
ย่อยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ให้ กรรมกำรรำยดังกล่ำวแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ
(12) ก ำหนดนโยบำยเกี่ ย วกับ กำรก ำกับดูแลกิ จกำร และควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคม รวมถึ งกำรต่อต้ ำนกำร
คอร์ รัปชัน่ และจัดให้ มีกำรปรับใช้ นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(13) แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมควำมเหมำะสม
(14) แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 2.3.11 หน้ ำที่ 11

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(15)

ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอกหำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

(16) จัดทำรำยงำนประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและเปิ ดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผำ่ นมำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(17)
ของบริ ษัทฯ

จัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชี

(18)
อย่ำงเป็ นธรรม

พิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มของบริ ษัท ฯ

(19) มอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่ ง หรื อ หลำยคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ำรอย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัท
ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยอ ำนำจ หน้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรบริ ษั ท นัน้ จะไม่ มี ลัก ษณะเป็ น
กำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออำจมี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิไว้
11.2.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 2 มิถนุ ำยน 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อ

1. นำยมีชยั วีระไวทยะ
2. นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั
3. นำยศรำยุทธ เรื องสุวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ: นำงกัณฐ์ ณณัฐ ปรุงเจริญ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดย นำยศรำยุทธ เรื องสุวรรณ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มคี วำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของ
บริ ษัทฯ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2559 มีมติอนุมตั ิกฎบัตรสำหรั บคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ ดงั นี ้
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(1)

สอบทำนให้ บริ ษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ

(2)
สอบทำนให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal
audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน
(3)
สอบทำนให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับและประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัทฯ และ/หรื อธุรกิจของบริ ษัทฯ
(4)
พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ
พร้ อมทังเสนอค่
้
ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยอย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
(5)
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อบังคับและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งมีผลใช้ บงั คับกับบริ ษั ทฯ และ/หรื อธุรกิจของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี ควำมสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
(6)
จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำง
น้ อยดังต่อไปนี ้
(ก)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท ฯ

(ข)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ

(ค)

ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับและ
ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับกับ
บริ ษัทและ/หรื อธุรกิจของบริ ษัทฯ

(ง)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

(ฉ)

จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน

(ช)

ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(charter)
ส่วนที่ 2.3.11 หน้ ำที่ 13

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(ซ)

รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

(7)
ทบทวนและเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแก้ ไขขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับสภำวกำรณ์
(8)
ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้ องภำยใต้ อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอำนำจในกำรว่ำจ้ ำงหรื อนำ
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนมำช่วยในงำนตรวจสอบ
(9)
หำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมี รำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อ ไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี นัย สำคัญ ต่อ
ฐำนะทำงกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่อ
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก)

รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

(ข)

กำรทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน

(ค)

กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ ข้ อ บัง คับและประกำศของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัท ฯ และ/หรื อ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ

หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำข้ ำงต้ น กรรมกำรตรวจสอบ
รำยใดรำยหนึ่ง อำจรำยงำนว่ำ มี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำตำมข้ ำ งต้ น ต่อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(10) ให้ ควำมเห็นต่อฝ่ ำยจัดกำรเกี่ ยวกับกำรแต่งตัง้ เลิกจ้ ำง ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ และอัตรำของ
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
(11) สอบทำน ทบทวน และให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่
(12) สอบทำน และให้ ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ประจำปี ของบริ ษัทฯ
(13)
(2)

ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรของ
บริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ หำร 6 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

ส่วนที่ 2.3.11 หน้ ำที่ 14
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
นำงเกศณี วรรณเกษม
นำยปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์
นำยทศพร นิลกำแหง
นำยสุวฒ
ั น์ สุขลำภวณิชย์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ กำร
รองประธำนกรรมกำรบริ กำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

หมำยเหตุ: นำงกัณฐ์ ณณัฐ ปรุงเจริญ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 28 มิ ถุ น ำยน 2559 มี ม ติ อ นุ มัติ ก ฎบัต รส ำหรั บ คณะ
กรรมกำรบริ หำร ซึง่ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรไว้ ดงั นี ้
(1)
จัดทำและกำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน และอำนำจ
กำรบริ หำรงำนเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นชอบ และดำเนินกำรตำมที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
รวมถึงตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(2)

เป็ นผู้บริ หำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุระ

(3)
อนุมตั ิกำรเข้ ำทำสัญญำและ/หรื อธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ (เช่น กำรซื ้อขำย
กำรลงทุนหรื อร่ วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อกำรทำธุรกรรมตำมปกติของบริ ษัท ฯ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ) ภำยในวงเงินตำมที่กำหนดไว้ ในอำนำจอนุมตั ิ (Table of Authorization) หรื อตำมที่คณะกรรมกำร
กำหนด
(4)
อนุมตั ิกำรกู้ยืมเงิน และกำรขอสินเชื่อใด ๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้ ก้ ยู ืม ตลอดจนกำรจำนำ จำนอง หรื อ
เข้ ำเป็ นผู้ค ้ำประกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภำยในวงเงินตำมที่กำหนดไว้ ในอำนำจอนุมตั ิ (Table of Authorization) หรื อ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
(5)
อนุมตั ิแต่งตังที
้ ่ปรึ กษำด้ ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ โดยอยู่ภำยใต้ กรอบงบประมำณ
ที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทในแต่ละปี
(6)
ก ำหนดกรอบและนโยบำยสำหรั บ กำรก ำหนดเงิ น เดื อ น กำรปรั บ ขึน้ เงิ น เดื อ น กำรก ำหนดเงิ น โบนัส
ค่ำตอบแทน และบำเหน็จรำงวัลของพนักงำน
(7)

ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัท

กำหนด
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(8)

มอบอำนำจให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริ หำร

ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนันจะไม่
้
มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ
หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตน
หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน ) อำจมี ส่ว นได้ เ สีย หรื อ อำจได้ รั บ ประโยชน์ ในลัก ษณะใด ๆ หรื อ อำจมี ค วำมขัด แย้ งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิไว้
(3)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและ
้
กำหนดค่ำตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน 3 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
รายชื่อ
1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
2. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั
3. นำยศรำยุทธ เรื องสุวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ: นำงกัณฐ์ ณณัฐ ปรุงเจริญ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 มีมติอนุมตั ิกฎบัตรสำหรับคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนไว้ ดงั นี ้
(1)
กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร และพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่มีควำมเหมำะสมในด้ ำน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญเพื่อเสนอชื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแต่งตัง้ และ/หรื อ นำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังต่
้ อไป (แล้ วแต่กรณี)
(2)
พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำน เพื่อให้ แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้ วน
(3)
พิจำรณำรู ปแบบและกระบวนกำรในกำรพัฒนำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และสภำวกำรณ์
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(4)
พิจำรณำรู ปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (ไม่ว่ำจะอยูใ่ นรู ปเงินสด หลักทรัพย์ หรื ออื่นใด) ของ
กรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรให้ เหมำะสม เป็ นธรรม และเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
(5)
พิจำรณำรูปและหลักเกณฑ์กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นให้ แก่กรรมกำร
และพนักงำนเพื่อให้ เกิดกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพได้ อย่ำงแท้ จริ ง
แต่ในขณะเดียวกันต้ องเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้ วย
(6)

พิจำรณำเกณฑ์ประเมินผลประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำให้ ควำม

เห็นชอบ
(7)
ทบทวนและเสนอแก้ ไขขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้ สอดคล้ อง
กับสภำวกำรณ์ และนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
(8)

ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัท

กำหนด
(4)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 ได้ มีมติกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรไว้ ดงั นี ้
(1)
ดูแล บริ หำร ดำเนินงำน และปฏิบตั ิงำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ฯ ให้ เป็ นไปตำม
นโยบำย วิสยั ทัศน์ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ
ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
(2)
อนุมตั ิกำรเข้ ำทำสัญญำและ/หรื อธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ (เช่น กำรซื ้อขำย
กำรลงทุนหรื อร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อกำรทำธุรกรรมตำมปกติของบริ ษัท ฯ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ) ภำยในวงเงินตำมที่กำหนดไว้ ในอำนำจอนุมตั ิ (Table of Authorization) หรื อตำมที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทกำหนด
(3)
อนุมตั ิกำรกู้ยืมเงิน และกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้ ก้ ยู ืม ตลอดจนกำรจำนำ จำนอง หรื อ
เข้ ำเป็ นผู้ค ้ำประกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภำยในวงเงินตำมที่กำหนดไว้ ในอำนำจอนุมตั ิ (Table of Authorization) หรื อ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
(4)
กำกับดูแลกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริ หำรบุคคล และด้ ำนกำรปฏิบตั ิงำนอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำย และแผนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
(5)
แต่งตังที
้ ่ปรึกษำด้ ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ ภำยในอำนำจและวงเงินตำมที่กำหนดไว้
ในอำนำจอนุมตั ิ (Table of Authorization) หรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
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(6)

ว่ำจ้ ำง แต่งตัง้ โยกย้ ำย ปลดออก และเลิกจ้ ำงพนักงำนบริ ษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

(7)
ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ ำ ง ค่ำ ตอบแทน บ ำเหน็ จ รำงวัล เงิ น โบนัส และปรั บ ขึน้ เงิ น เดื อนสำหรั บ ผู้บ ริ หำรใน
ตำแหน่งที่ต่ำกว่ำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและพนักงำนทัว่ ไป ภำยใต้ กรอบและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้
(8)
ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำงๆ ภำยในบริ ษัทฯ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เป็ นไปตำม
นโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ รวมถึงรักษำระเบียบวินยั ภำยในองค์กร
(9)
ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังมี
้ อำนำจดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ น
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว
(10)

มอบอำนำจให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดแทนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรนันจะไม่
้
มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ
หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำร
ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิไว้
11.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1)

คณะกรรมการบริษัท

กำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทได้ ถกู กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2559 กฎบัตรดังกล่ำวกำหนดขันตอนกำรสรรหำและแต่
้
งตังกรรมกำร
้
บริ ษัท ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1)

เป็ นบุคคลผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำอย่ำง
เพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้

(2)

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำด
ควำมเหมำะสมที่จะได้ รับควำมไว้ วำงใจให้ บริ หำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
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(3)

ไม่เป็ นบุคคลประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อเข้ ำ
เป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริ ษัทฯ ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

(4)

กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระตำมที่บริ ษัท ฯ กำหนด และเป็ นไปตำมแนวทำงที่
กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และต้ องเป็ นบุคคลซึ่งสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทุกรำยได้ เท่ำเทียมกัน เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ ยังต้ องสำมำรถเข้ ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระได้

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ กรรมกำรที่ ไม่ทำหน้ ำที่เป็ นผู้บ ริ ห ำรเป็ นกรรมกำรที่ เป็ นอิ สระจำกฝ่ ำยจัดกำร
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้มีอำนำจควบคุม และเป็ นผู้ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในลักษณะที่จะให้ มี
ข้ อจำกัดในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม คือ
(ก)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย

(ข)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษั ท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำ ว
มำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ

(ค)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(ง)

ไม่มี ห รื อ เคยมี ค วำมสัม พัน ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณ
อย่ำ งอิ สระของตน รวมทัง้ ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุม ของผู้ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อน
ได้ รับกำรแต่งตัง้
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ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้
หรื อ รั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิ น ด้ ว ยกำรรั บ หรื อ ให้ ก้ ู ยื ม ค ำ้ ประกัน กำรให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท ฯ หรื อคู่สญ
ั ญำมี
ภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ข องบริ ษัทฯ หรื อ
ตังแต่
้ ยี่สิบล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้ กำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ เป็ นไป
ตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำ
ด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม สำหรับกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว
ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนัก
งำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อย
กว่ำสองปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้

(ฉ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้

(ช)

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

(ซ)

ไม่เป็ นบุคคลซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วม
บริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจำนวน
หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(ฌ) ไม่ มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถให้ ควำมเห็ น อย่ ำ งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำน
ของบริ ษัทฯ
การเลือกตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง

ส่วนที่ 2.3.11 หน้ ำที่ 20

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(1)

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผู้ทำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติของกรรมกำรบริ ษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท โดยจะนำเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตังต่
้ อไป

(2)

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมกำรบริ ษัท แต่ในกรณี ที่เป็ นกำรเลือกตังกรรมกำรแทนต
้
ำแหน่ง
กรรมกำรที่วำ่ งลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในคุณสมบัติของกรรมกำรบริ ษัท เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้ ทังนี
้ ้
บุคคลซึ่งเข้ ำรับตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในกรณีดงั กล่ำวให้ อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ข อง
กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่ง

(3)

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทังหมด
้
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสำม โดยกรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งได้ ทังนี
้ ้ กรรมกำร
ที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลำกกัน ส่วนปี ต่อ ๆ ไป
ให้ กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
นอกจำกกรณีพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวแล้ ว กรรมกำรบริษัทอำจพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก)

ตำย

(ข)

ลำออก

(ค)

ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชน
จำกัดหรื อมีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้ รับควำมไว้ วำงใจให้ บริ หำรจัดกำร
กิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

(ง)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจำกตำแหน่ง

(จ)

ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก

กรรมกำรบริ ษัทคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษัท
(2)

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะร่ วมกันพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรอิสระโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบั ญญัติบ ริ ษัทมหำชนจ ำกัด
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิประสบกำรณ์กำรทำงำนและ
ควำมเหมำะสมด้ ำนอื่น ๆ ประกอบกันจำกนันจะน
้
ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรของบริ ษัทฯ
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ต่อไป บริ ษัทฯ มีนโยบำยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระอย่ำงน้ อยหนึ่งในสำมของจำนวนคณะกรรมกำรทังหมด
้
และต้ องมีจำนวนไม่
น้ อยกว่ำสำมท่ำน ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจำนวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่
มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำต
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำร
มีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรื อที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้ น
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือ

ส่วนที่ 2.3.11 หน้ ำที่ 22

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

หุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบได้
้
ถกู กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยที่
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2559 กฎบัตรดังกล่ำวกำหนดขันตอนกำรสรรหำและแต่
้
งตัง้
กรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้ องเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1)

เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนในกำรเป็ นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ คณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน และตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ประกำศกำหนด

(2)

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ มีอำนำจตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท

(3)

ไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

(4)

เป็ นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ ในด้ ำนบัญชี หรื อกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะ
สำมำรถทำหน้ ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

การแต่ งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระของบริ ษัทเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
โดยวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบให้ เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ นี ้
กรรมกำรตรวจสอบซึง่ พ้ นตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้ อีก
ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรื อไม่อำจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวำระได้
ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีจำนวนกรรมกำรตรวจสอบต่ำกว่ำ 3 คน ให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่
้
เพื่อให้ มีจำนวนครบถ้ วนทันทีหรื ออย่ำงช้ ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่มี
จำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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(4)

คณะกรรมการบริหาร

กำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรบริ
้
หำรได้ ถกู กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร ซึง่ ผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 28 มิ ถุน ำยน 2559 กฎบัต รดัง กล่ำ วก ำหนดขัน้ ตอนกำรสรรหำและแต่งตัง้
กรรมกำรบริ หำร ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
คุณสมบัติของกรรมการบริหาร
กรรมกำรบริ หำรต้ องเป็ นบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1)

เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ ำที่แก่บริ ษัทฯ ได้

(2)

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

(3)

ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ฯ หรื อเข้ ำ
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขัน
กับ กิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ ไม่ ว่ ำ จะท ำเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ นแต่ จ ะได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

การแต่ งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. ข้ ำงต้ น เพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ หำร โดยกรรมกำรบริ หำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตำมวำระกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท (กรณีกรรมกำรบริ หำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัทด้ วย) ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ หำรซึ่งพ้ น
ตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ หำรได้ อีก
ในกรณีที่กรรมกำรบริ หำรครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง หรื อไม่อำจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวำระได้ ซึ่ง
จะส่งผลให้ มีจำนวนกรรมกำรบริ หำรต่ำกว่ำ 3 คน ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังกรรมกำรบริ
้
หำรรำยใหม่ให้ มีจำนวน
ครบถ้ วนในทันทีหรื ออย่ำงช้ ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนกรรมกำรบริ หำรไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิ ดควำม
ต่อเนื่องในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร
(5)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

กำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรบริ
้
หำรได้ ถกู กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึ่ง
ผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 กฎบัตรดังกล่ำวกำหนดขันตอน
้
กำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรสรรหำและก
้
ำหนดค่ำตอบแทน ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
คุณสมบัตขิ องกรรมการสรรหาฯ
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กรรมกำรสรรหำฯ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1)

เป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะ
อุทิศควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ ำที่แก่บริ ษัทฯ ได้

(2)

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

(3)

ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อเข้ ำ
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมกำรในนิตบิ คุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัททรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

การแต่ งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. ข้ ำงต้ น เพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ โดยกรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตำมวำระกำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท (กรณีกรรมกำรสรรหำฯ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัทด้ วย) ทังนี
้ ้ กรรมกำรสรรหำฯ
ซึง่ พ้ นตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรสรรหำฯ ได้ อีก
ในกรณีที่กรรมกำรสรรหำฯ ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรื อไม่อำจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวำระได้ ซึง่
จะส่งผลให้ มีจำนวนกรรมกำรสรรหำฯ ต่ำกว่ำ 3 คน ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังกรรมกำรสรรหำฯ
้
รำยใหม่ให้
ครบถ้ วนในทันทีหรื ออย่ำงช้ ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมกำรสรรหำฯ ไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิ ดควำม
ต่อเนื่องในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำฯ
11.4

การดูแลข้ อมูลภายใน

บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีควำมมุ่งหมำยที่จะมีนโยบำย
ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯ นำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชนไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่ นไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่ว่ำจะได้ รับผลตอบแทน
หรื อไม่ก็ตำม รวมทังต้
้ องไม่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ข้อมูลภำยใน ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 ได้ กำหนดแนวทำงป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน ดังนี ้
(1)

ให้ ควำมรู้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท ฯ เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ
59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม) รวมทังกำรรำยงำนกำรได้
้
มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งหลักทรั พย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะต่อ
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
(2)

กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะจัดทำ และ

เปิ ดเผยรำยงำนกำรถื อครองหลักทรั พ ย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัท ฯ ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี ้ให้ แก่ เลขำนุกำรบริ ษัทใน
วันเดียวกันกับที่สง่ รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(3)

กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในที่

เป็ นสำระสำคัญซึ่งมีผลหรื ออำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้ องงดกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ในช่วง
30 วันก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชัว่ โมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลดังกล่ำว
ของบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลดังกล่ำวจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้
้ ผ้ อู ื่นทรำบจนกว่ำ
จะได้ มีกำรแจ้ งข้ อมูลนันต่
้ อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ หำกมีกำรกระทำอันฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่ำวข้ ำงต้ น
บริ ษัทฯ จะถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั ตำมข้ อบังคับกำรทำงำนของบริ ษัทฯ โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตังแต่
้ กำร
ตักเตือนด้ วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ ำงให้ พ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำน
11.5

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริ ษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ แก่บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
(PwC) สำหรับกำรตรวจสอบงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 2,630,000 บำท
ทังนี
้ ้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีสงั กัดข้ ำงต้ นไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
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