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11.

การกํากับดูแลกิจการ

11.1

คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2559 ไดมีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหมีความ
โปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในสวนของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
กําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ ของกรรมการและผู บริหารใหส อดคลองกั บขอพึงปฏิ บัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสาระสําคัญของการกํากับดูแลกิจการแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดยวางหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายโดยตลอด เชน สิทธิในการซื้อขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการ
ไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะ
ใหผูอื่นเขาประชุมแทน ในการแตงตั้งกรรมการและผูสอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่
ประชุมผูถือหุน และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา เปนตน และไดดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิ
ดังกลาวโดยเครงครัด และไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน
1. การจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
ก.ล.ต.)
1.1. บริษัทมีการเปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม ใหเขารวมการประชุมผูถือหุน
1.2. บริษทั ไดดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุนหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม
1.3. บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และละ
เวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพื่อออกเสียงลง
มติไมควรมีวิธีการที่ยุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
เปนตน
1.4. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถาม
ลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน นอกจากนี้
บริษัทไดเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาผานทาง Website ของบริษัท
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1.5. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
2. การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน
2.1. บริษัทไดสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา
2.2. กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุน สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของได
2.3. ในการประชุมผูถือหุนใหมีการลงมติเปนแตละรายการ
2.4. คณะกรรมการบริษัทควรสงเสริม หรือจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม
2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการ
เกี่ยวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ใน
กรณีมีขอโตแยงในภายหลัง
2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได
3. การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน
3.1. รายงานการประชุมผูถือหุนจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่
ประชุมทราบกอนดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้
ควรบันทึกคําถาม คําตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออก
เสียงเปนอยางไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย
3.2. บริษั ทจะเปดเผยให สาธารณชนทราบถึง ผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุม สามัญ และ
วิสามัญ ผูถือหุนผานทาง Website ของบริษัท
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารจะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไป
อยางเหมาะสม เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับ
การปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถใชสิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยผูถือ
หุนจะตองสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถวนพรอมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แสดงตนอื่น ๆ ตามที่กําหนดกลับมายังบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน
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2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอไดตามขั้นตอน ดังนี้
• จัดสงเรื่องที่จะเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอมดวยเหตุผล รายละเอียดขอเท็จจริง และ
ขอมูลที่จําเปนลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
• บริษัทจะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนซึ่งเกณฑการพิจารณาเรื่องที่มีผูเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมคือตองเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผู
ถือหุน พรอมทั้งระบุวาเปนวาระที่เสนอโดยผูถือหุน
3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ผูถือหุนสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
• มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกําหนด
• ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และทุมเทความสามารถอยางเต็มที่เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยถือเปน
หนาที่และพรอมที่จะเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
• ไมดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ แตหากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไมคัดเลือกที่จะเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน ผูที่ไดรับเสนอชื่อดังกลาวจะถูกเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหที่ประชุมลงมติครั้งสุดทาย ซึ่งเอกสารที่ผูถือหุนตองแนบมาดวยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารง
ตําแหนง ไดแก (1) แบบฟอรมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยแนบใบหุนหรือหนังสือยืนยันการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน ซึ่งเจาของขอมูลตอง
ลงนามยินยอมและรับรอง และสงไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
4. การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจํากัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารตั้งแตระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวของ
ภายในแผนกหรือบริษัทเทานั้น สําหรับงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวจะถูกเก็บไวที่ผูจัดการฝายบัญชี ขอมูลที่เปน
ความลับอื่นจะใชเพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจัดการขึ้นไปเทานั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวของ หากมี
การใชขอมูลภายในที่ทําใหเกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
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5. การกํากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยภายใน
บริษัทมีนโยบายไมใหพนักงาน ผูบริหาร และผูทราบขอมูลภายในของผลการดําเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท ตั้งแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนําขอมูลภายในที่ไมควรเปดเผย
ไปเผยแพรเพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะออก
เผยแพรตอสาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตอง
จัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจง
ภายใน 3 วันทําการ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อาทิ ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน
เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู เปนตน ผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
บริษัทจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มี บริษัทไดพิจารณาให
มีกระบวนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตามบทบาทและหนาที่ที่มีในการสรางเสริมผลการดําเนินงาน
ของบริษัท เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยดี รวมถึงสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และสราง
ผลประโยชนที่เปนธรรมใหแกทุกฝาย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร เสนอแนะ
หรือใหขอมูลตอคณะกรรมการบริษัทผานทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่ง
คั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
• ใหความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานแตละคน ควบคูไปกับการมุงเนนการพัฒนา
ศั ก ยภาพและความรู ค วามสามารถอย า งต อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเปน
สําคัญ
• การซื้อสินคาและบริการจากคูคาจะเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทํารวมกัน
อยางเครงครัด เพื่อสรางความสัมพันธที่จะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาวกับทั้งสองฝาย
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลงที่มี
• เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งดานคุณภาพสินคา และการใหบริการที่ดี
และไดมาตรฐาน การรักษาความลับของลูกคา และการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาที่เปนธรรมและ
เทาเทียม ภายใตนโยบายการกําหนดราคาที่มี
• การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
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• ใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใกลเคียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม รวมถึงใหการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับ
บริษัท ทั้งขอมูลดานการเงินและขอมูลที่ไมใชดานการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปร งใส โดยเปดเผยผาน
ชองทางตางๆ ที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ เปนไปตามชองทางที่กฎหมายกําหนด ซึ่งขอมูลสําคัญ
ที่บริษัทจะเปดเผย ไดแก รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
บริษัทจะดูแลใหคุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ไดแก เปดเผย
ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง
รวมถึงรูปแบบและลักษณะของคาตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ทั้งนี้ ขอมูลตาง ๆ ขางตน นอกจากจะเปดเผยสูสาธารณะผานชองทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัทดวย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่ หลากหลายซึ่ ง
สามารถนําประสบการณที่มีมาพัฒนาและกําหนดแนวนโยบายที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของกิจการและผูถือหุนโดยรวม และมีหนาที่
สํา คั ญ ในการกํ าหนดนโยบายบริษั ท รวมถึ ง กํ ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและตรวจสอบการปฏิบั ติ ง านของฝ า ยบริ ห าร รวมถึ ง
ประเมินผลการดําเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่มาจากฝายบริหารจํานวน 5 ทาน กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 7 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เปนอิสระจํานวน 5 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเปนการถวงดุลของกรรมการที่เปนผูบริหาร
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยไดกําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาวไวอยาง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและโปรงใส โดยนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผูถือ
หุน ซึ่งจะพิจ ารณาความเหมาะสมในการกํ าหนดคา ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา ที่ความรั บผิด ชอบของ
กรรมการแตละคน เพื่อใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถใหปฏิบัติหนาที่กับบริษัท
ได รวมทั้งอัตราคาตอบแทนที่กําหนดสามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
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กรรมการของบริษัททุกคนเขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท
ทุก คนยัง อุทิ ศ เวลาเพื่ อปฏิ บัติ หน าที่ ตามความรับ ผิด ชอบอย างเต็ ม ที่แ ละเพี ยงพอ รวมทั้ งถื อ ปฏิ บัติ ในการเข าประชุ ม
คณะกรรมการ ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลจําเปน
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย ขอมูลที่เปดเผยจะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเผยแพรขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน
ผานชองทางตาง ๆ ทั้งการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย สื่อของตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของ
บริษัทภายหลังจากการนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่มาจากฝายบริหาร
จํานวน 5 ทาน และกรรมการที่ไมไดมาจากฝายบริหาร 7 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจํานวน 5
ทาน ซึ่งคิดเปนจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเปนการถวงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระเทากับเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการไดแสดงอยูในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”
บริษัทไดมีนโยบายในการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานสามารถดํารงตําแหนง โดยใหกรรมการ
แตละทานสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดกําหนดจํานวนวาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการ แตไดยึดถือความรูและความสามารถที่จะสามารถดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไป
คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 4 คณะ คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน โดยมี
องคประกอบการสรรหาดังตอไปนี้
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผูถือหุนของ
บริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ
ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย
1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป นับจากวันที่มีมติแตงตั้ง และเมื่อครบวาระแลว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนยังไมได
มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง
และ/หรือเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
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องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารจะต อ งเป น กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะต อ งได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดย
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน และควรประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยสวนใหญ
ทั้งนี้ ใหแต งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้น เปน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
คาตอบแทน
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษั ทไดสงเสริมใหจั ดทําจรรยาบรรณในการดํา เนินธุรกิ จ สําหรั บกรรมการ ผูบริ หาร และ
พนักงาน ไดยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเปนภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียของ
บริษัท ตลอดจนสรางความนาเชื่อถือในการดําเนินกิจการอันจะทําใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองคกร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสรางมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อปองกันใหเกิด
การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ
แนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหนาที่
และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหารแตละราย และ
ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใหสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมดวย ทั้งนี้ คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
วาระการดํารงตําแหนง
ในระยะเวลา 3 ป กรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งในสามหรือใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ตองออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนตําแหนงนี้อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระได จะมีวาระการดํารงตําแหนง
นับจากวันแตงตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
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การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านดว ยตนเองโดยรวมไม น อ ยกว า ป ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมกันของกรรมการ
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม เพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจ
ของบริษัทและกฏระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคน ผูบริหาร
ระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเขารับการอบรมเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่องทั้งจากการจัดอบรม
ภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนตน เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาบริษัทตอไป
แผนสืบทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการคัดเลือกผูบริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหนงใน
กรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผูบริหาร โดยมีกระบวนการที่โปรงใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรูและความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณและจริยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม
สําหรับกรรมการและผูบริหารใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทอันไดแกโครงสรางองคกร
และผูบริหาร ลักษณะการดําเนินงาน สินคาหลัก ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท รวมทั้ง
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ ใหแกกรรมการใหม เพื่อให
กรรมการดังกลาวสามารถเขาใจการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการเปน
กรรมการหรือกรรมการอิสระ
การประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไดประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปด
โอกาสใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไดอภิปรายหารือ ปญหาตาง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนําไป
พัฒนาการดําเนินการของบริษัท
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11.2

คณะกรรมการชุดยอย

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท (Board
of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน(Nomination and
Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปร
สภาพเปน บริษ ัท มหาชนจํ า กัด ) ได มี ม ติ อ นุ มั ติ กํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการทั้ ง 4 คณะ ได แ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ดังนี้
11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. นางวสุกานต
วิศาลสวัสดิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. หมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3 นายพรพัฒน
กิจเจริญ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 มีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 2 ทาน ไดแก หมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล และ คุณพรพัฒน กิจเจริญ ตอมาที่ประชุม
วิสามัญ/สามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติแตงตั้ง คุณวสุกานต วิศาลสวัสิ์
เปนกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เพิ่มเติม
- ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีมติแตงตั้งคุณวสุกานต
วิศาลสวัสิ์ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยมี ก รรมการตรวจสอบ ที่ มี ค วามรู แ ละประสบการณ ใ นการสอบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น คื อ
นางวสุ ก านต วิ ศ าลสวั ส ดิ์ ซึ่ ง จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงิ น การธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาการวิเคราะหโครงการลงทุน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institute of Development Administration : NIDA) รวมถึงเคยดํารงตําแหนง
เปนประธานเจาหนาที่บริหารงานการเงิน บริษัท เอสเอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ชวงเวลาระหวางป 2557 ถึงป 2558)
และรองผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (ชวงเวลาระหวางป 2554 ถึงป
2557)
และมีน างสาวมาลิ นี พรหมสมุทร เปนเลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ไดรั บการแตง ตั้งจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บั นทึกการประชุม
ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน กับผูสอบ
บัญชี และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจําป

คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจแนะใหผูสอบบัญชีฯ สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญใน
ระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทาน
รวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนั้น
4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร และทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัท ในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กําหนด
6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้








ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังตอไปนี้






การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทาง
บัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
ที่สํ า คั ญ รวมถึ ง เหตุ ผ ลของฝ า ยจัด การเกี่ ยวกั บ การกํา หนดนโยบายบั ญ ชี กอ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพรแกผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit)
การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัท ขั้นตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวของตาง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบรวมกับ
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ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการ
ตรวจสอบที่ไดวางแผนไว เพื่อใหมั่นใจวาแผนการตรวจสอบดังกลาวจะชวยใหตรวจพบการ
ทุจริตหรือขอบกพรองตาง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน
การพิจ ารณารว มกับ ผู ตรวจสอบภายใน ถึง ป ญหาหรื อ ขอ จํ ากั ด ที่เ กิ ดขึ้ น ในระหว างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
การพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหาหรือขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
การพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี วาไดมีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการ
และการควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษา
ความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดย
พนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย

8. สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
9. รวมกับฝายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
10. สอบทานกับฝายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท
12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเปนและเหมาะสม
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ทานของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 28/2551
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้ หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุมสามัญ
ผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงใหมอีกได นอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการ
ตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
หนา 11 - 11

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบ หรือตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทจะแจงเรื่องการลาออกพรอมสําเนา
หนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่พนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
11.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. นายเอก
ประธานกรรมการบริหาร
สุวัฒนพิมพ
2. นายอํานวย
กรรมการบริหาร
นาครัชตะอมร
3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ
กรรมการบริหาร
4. นางสาวนิดา
กรรมการบริหาร
เที่ยงธรรม
5. นางสาริศาสส มหาเจริญสุข
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
1. คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกลาวจะตองเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ หรือคําสั่งใด ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
2. จัดทําวิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดําเนินการใดๆ อันเปนปกติ ธุรกิจของบริษัทภายใตวงเงินหรื อ
งบประมาณประจําปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจดําเนินการตามที่กํา หนดไวตาม
ตารางอํานาจดําเนินการ
5. ใหคณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องและภายในกําหนดเวลา
6. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดทานละ 1
(หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
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7. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จําตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดขององคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
8. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเปนและเหมาะสม อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง กรรมการเพียง
ทานใดทานหนึ่งจะเรียกใหมีการประชุมเปนกรณีพิเศษตางหากจากการประชุมตามปกติก็ได แตทั้งนี้ ตองบอก
กลาววาระการประชุมลวงหนาแกกรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแกการทําหนาที่กรรมการใน
การพิจารณาวาระการประชุมนั้น
9. คณะกรรมการบริหาร จะแตงตั้งคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองงานที่นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหดําเนินงานใด ๆ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อใหดําเนินการใด ๆ แทน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารก็ได
10. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ให
ไว และ/หรือเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมาย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัด แย ง (ตามที่ นิย ามไว ในประกาศคณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ น หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึง
อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
11.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – นามสกุล
นายณรงค
สุวัฒนพิมพ
นางสาวปาลาวี บุนนาค
นายอํานวย
นาครัชตะอมร
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ
นางสาริศาสส
มหาเจริญสุข

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ใหแก คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหกลุม
บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ และดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา
องคกรมีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผู
สอบทานเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนํา
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยางสมาเสมอ
7. ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM)
และ/หรือหนวยงาน และ/หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแกไขขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/
หรือหนวยงาน และ/หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ผูบริหาร และ/หรือหนวยงาน และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนําเสนอ
ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. หมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายพรพัฒน
กิจเจริญ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายเอก
สุวัฒนพิมพ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดานการสรรหา
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1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจ
ขององคกร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรูความชํานาญแตละดานที่ตองการใหมี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะตองเสนอชื่อกรรมการใหแกคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมใหดํารงตําแหนงตอ หรือเปดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน หรือการใชบริษัทภายนอกชวย
สรรหา หรื อพิ จารณาจากบุค คลจากทํา เนี ยบกรรมการอาชี พ หรือ การให กรรมการแต ละคนเสนอชื่อ บุค คลที่
เหมาะสม เปนตน
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่
กําหนดไว
4. ตรวจสอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมี
ความยินดีที่จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
6. เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผูบริหารระดับสูง ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดานการพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนดหลักเกณฑใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปน
ธรรม และเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนทุกประเภท เชน คาตอบแทนประจํา คาตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และ
คาเบี้ยประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอยู ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท
และความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่บริษัทตองการ
3. พิจารณาเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูงตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดคาตอบแทนประจํ าปของกรรมการ ประธานเจาหนาที่ บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหาร
ระดับสูง ตามหลักเกณฑการจายทีไ่ ดพิจารณาไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคาตอบแทนของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูง สวนของกรรมการ ใหคณะกรรมการ
บริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหมใหกรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิด
การสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง
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11.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหาดังนี้
11.3.1 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. การแตงตั้งกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมี
ความโปรงใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
2. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัทตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกําหนดและมีกรรมการที่มีความเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและตองไมต่ํา
กวา 3 คน
3. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามจํานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได และกรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะ
เหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
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วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู ข องกรรมการที่ ต นเข า มาแทน และมติ ข องคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต อ ง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
11.3.2 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัท ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 คนตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับจากวันที่มีมติแตงตั้ง และเมื่อครบวาระแลว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนยัง
ไม ไ ด มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด ใหม ก็ ใ ห ค ณะกรรมการตรวจสอบชุ ด เดิ ม ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไป จนกว า
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่
หมดวาระลง และ/หรือเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาไดจะตองเปน
กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย
ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ/1กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
/1
ความสัมพันธทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการการ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ
คํ า นวณภาระหนี้ ดั ง กล า วให เ ป น ไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ นว าด วยหลั กเกณฑ ในการทํ ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน โดยอนุโลม แตใ นการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
4. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.3.3 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัทและ/หรือผูบริหารของบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระที่ดํารงตําแหนงในบริษัท ยกเวนบุคคล
ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต ง ตั้ ง ให เ ป น กรรมการบริ ห ารซึ่ ง ไม ไ ด ดํ า รงตํ า แหน ง ในบริ ษั ท ให มี ว าระดํ า รงตํ า แหน ง ตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
11.3.4 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.3.5 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวา 3 คน และควรประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยสวนใหญ ทั้งนี้ ใหแตงตั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
11.3.5 องคประกอบและการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารใหมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเปนคณะ
กรรมการบริหารอยูในขณะที่ทําการคัดเลือกเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเขา
มาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
11.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทยอย เพื่อรักษาผลประโยชนจากเงินลงทุนของบริษัท
โดยการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย รวมถึงกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกําหนดกลไกการกํากับ
ดูแลผานการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยดังกลาว โดยใชหลักเกณฑที่
เกี่ ยวข องกั บการเป ดเผยข อ มูล และการทํา รายการซึ่ งเป นไปตามหลั กเกณฑ แ ละข อกํ า หนดของหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอยางรัดกุมผานระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย เปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
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11.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติที่เกี่ยวของ
กับระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ทางบริษัทมี
ขอกําหนด ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ตองปฏิบัติดังนี้
ก) ตองรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
ข) ตองไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
ค) ตองไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัท
และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทซึ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของ
บริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงิน
ตอสาธารณชน โดยขอกําหนดดังกลาวใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร
และลูกจางของบริษัท ดวย หากผูใดฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดรายแรง
2. กรรมการและผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท รวมถึ ง ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ต อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพยในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และรับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการ
และผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย
3. ทางบริษัทไดประกาศขอบังคับดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางทราบโดยทั่วกัน
11.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

1. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสําหรับงวดบัญชีป 2556 – ป 2559 ใหแกบริษัท
เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
หนวย : บาท
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ป 2559
1. คาสอบบัญชีประจําป
620,000
620,000
690,000
730,000
2.คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล
390,000
450,000
รวม
620,000
620,000
1,080,000
1,180,000
2. คาบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไมมี หนา 11 - 20

