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11.

กำรกำกับดูแลกิจกำร

11.1

คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
กาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบั ติห น้าที่ ของกรรมการและผู้ บริหารให้สอดคล้องกับ ข้อพึ งปฏิ บัติ ที่ดี สาหรับกรรมการบริษั ทจด
ทะเบี ย น (Code of Best Practice) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance)
ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน
ก.ล.ต.)
1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม
1.3. บริษัทได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละ
เว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลง
มติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
เป็นต้น
1.4. บริษั ทเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์ การส่งคาถาม
ล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
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1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริษัทได้ส่งเสริม ให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม
2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการ
เกี่ยวโยง การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใน
กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้
ควรบันทึกคาถาม คาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก
เสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2. บริษั ทจะเปิ ด เผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ ละวาระในการประชุม สามั ญ และ
วิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
การปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉั นทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือ
หุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แสดงตนอื่น ๆ ตามที่กาหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้ น
สามัญประจาปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลที่จาเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้
ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกาหนด
 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็น
หน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
 ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ
บริษั ท เพื่อให้ที่ ประชุม ลงมติค รั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถื อหุ้นต้ องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุค คลเพื่อ เข้าดารง
ตาแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้อง
ลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ข้อมูลที่เป็น
ความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมี
การใช้ข้อมูลภายในที่ทาให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการ กลต.
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5. การกากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดาเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผย
ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
จัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกาหนดให้แจ้ง
ภายใน 3 วันทาการ
หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษั ทให้ความสาคัญ กับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน
เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้
มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดาเนินงาน
ของบริษั ท เพื่ อให้ การด าเนิ นธุรกิจของบริษั ทเป็ นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่น คงอย่างยั่งยืนให้กั บกิจ การ และสร้าง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษั ทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ
หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่ง
คั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
 ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศั ก ยภาพและความรู้ ค วามสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็น
สาคัญ
 การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดี
และได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็นธรรมและ
เท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกาหนดราคาที่มี
 การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
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 ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่งข้อมูลสาคัญ
ที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่ อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผย
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ห ลากหลายซึ่ ง
สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะก่ อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่
สาคั ญ ในการก าหนดนโยบายบริษั ท รวมถึ งก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายบริห าร รวมถึ ง
ประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจานวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระจานวน 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนิ นการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้น ซึ่งจะพิ จ ารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ ค วามรับ ผิด ชอบขอ ง
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท
ได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
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กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้า ที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท
ทุ กคนยั งอุ ทิ ศ เวลาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามความรับ ผิ ด ชอบอย่ างเต็ ม ที่ แ ละเพี ย งพอ รวมทั้ งถือ ปฏิ บั ติ ในการเข้า ประชุ ม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของ
บริษัทภายหลังจากการนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร
จานวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจานวน 5
ท่าน ซึ่งคิดเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กาหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขต
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บริษัทได้มีนโยบายในการกาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่ง โดยให้กรรมการ
แต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กาหนดจานวนวาระ
การดารงตาแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 4 คณะ คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน โดยมี
องค์ประกอบการสรรหาดังต่อไปนี้
องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของ
บริษัทให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง
และ/หรือเป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
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องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ อ งเป็ น กรรมการบริษั ท และ/หรือ ผู้ บ ริห ารของบริ ษั ท ซึ่ งได้ รับ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษั ท โดยมีจานวนตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ นสมควร และโดยที่ คณะกรรมการบริษั ท จะแต่ งตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะต้ อ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดย
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่
ทั้งนี้ ให้แ ต่งตั้ งกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนหนึ่ งคน ขึ้น เป็ น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษั ท ได้ส่งเสริม ให้จั ดท าจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุรกิจ สาหรับ กรรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินกิจการอันจะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิด
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
แนวทำงกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่
และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และ
ผลการด าเนิน งานของบริษั ท โดยให้สอดคล้องกับ อัตราค่ าตอบแทนในตลาดหรืออุต สาหกรรมด้วย ทั้ งนี้ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
วำระกำรดำรงตำแหน่ง
ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจานวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตาแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดารงตาแหน่ง
นับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
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กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษั ท มี ก ารประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ งานด้ วยตนเองโดยรวมไม่ น้ อ ยกว่า ปี ละ 1 ครั้ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกันของกรรมการ
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรม
ภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป
แผนสืบทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่งใน
กรณี ฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์และจริยธรรม
กำรปฐมนิเทศคณะกรรมกำรใหม่
สาหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กร
และผู้บริหาร ลักษณะการดาเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้ง
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้
กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็น
กรรมการหรือกรรมการอิสระ
กำรประชุมกันเองระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิด
โอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนาไป
พัฒนาการดาเนินการของบริษัท
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11.2

คณะกรรมกำรชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board
of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(Nomination and
Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปร
สภาพเป็น บริษ ัท มหาชนจ ากัด ) ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ข องคณะอนุ ก รรมการทั้ ง 4 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนี้
11.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
/1
1. นายพรพัฒน์
กิจเจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - ที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล และ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู
/1
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรพัฒน์
กิจ เจริญ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้ มี ผ ลตั้ งแต่ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 แทนประธาน
กรรมการตรวจสอบที่ ล าออก คื อ นางวสุ ก านต์ วิ ศ าลสวั ส ดิ์ ซึ่งลาออกเมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559
เนื่องจากนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ จะเข้ารับตาแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

โดยมี ก รรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น คื อ
นางสาวพั ท ธนั น ท์ เพชรเชิ ด ชู ซึ่ งจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี สาขาการบั ญ ชี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท Master of Accountancy Ohio State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาโท คณะวิท ยาศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย , การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาโท
Master of Business Administration มหาวิท ยาลั ย อั สสั ม ชั ญ และการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอก PhD Accounting and
Finance The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจั ก ร รวมถึ ง เคยด ารงต าแหน่ ง คณบดี คณะการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ช่วงเวลาระหว่างปี 2554 ถึงปี 2559) ปัจจุบั นดารงตาแหน่งคณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิง
นวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ช่วงเวลาระหว่างปี 2559 – ปัจจุบัน) และที่ปรึกษา คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มี น างสาวมาลิ นี พรหมสมุ ท ร เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลั งแปรสภาพ) เมื่ อวัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2559 เพื่ อ ทาหน้ าที่ช่วยเหลื อการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บั นทึกการประชุม
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ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน กับผู้สอบ
บั ญ ชี และผู้ บ ริห ารที่ รับ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานทางการเงิน ทั้ งในรายไตรมาสและประจ าปี

คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีฯ สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็นเรื่องสาคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทาน
ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีนั้น
4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริษั ท ในกรณี ที่เกิด รายการที่ เกี่ ยวโยงหรือรายการที่อ าจมี ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
5. ทบทวนนโยบายการบริห ารทางการเงิน การบริห ารความเสี่ ย ง การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ของ
ผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กาหนด
6. จัด ทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด เผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
-

-

-

ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
-

-

การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สาคัญ รวมถึง
เหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
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-

-

-

-

การพิ จ ารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริ ษั ท ขั้ น ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผน
ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของ
ระบบการควบคุมภายใน
การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ
ควบคุ ม การประมวลข้ อมู ลทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสอบถามเกี่ ย วกั บ โครงการรัก ษาความปลอดภั ย
โดยเฉพาะเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต หรื อ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไปในทางที่ ผิ ด โดยพนั ก งานบริ ษั ท หรื อ
บุคคลภายนอก
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
9. ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท
12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ หน้าที่ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามรับ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษั ท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 28/2551
วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งใหม่ อีกได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
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2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็ น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสาเนา
หนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่พ้นจากตาแหน่งต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
11.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นายเอก
ประธานกรรมการบริหาร
สุวัฒนพิมพ์
2. นายอานวย
กรรมการบริหาร
นาครัชตะอมร
3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์
กรรมการบริหาร
4. นางสาวนิดา
กรรมการบริหาร
เที่ยงธรรม
5. นางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษั ท ทั้ งนี้ ในการบริห ารกิ จการของบริษั ท ดั งกล่ า วจะต้ อ งเป็ น ไปตามนโยบาย ข้ อบั งคั บ หรือค าสั่ งใด ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติ ด ตามการด าเนิ น นโยบาย และแนวทางการบริห ารงานด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี อ านาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ เฉพาะกรณี ห รื อ การด าเนิ น การใดๆ อั น เป็ น ปกติ ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ภายใต้ ว งเงิ น หรื อ
งบประมาณประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้ตาม
ตารางอานาจดาเนินการ
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดาเนินงานในเรื่องและภายในกาหนดเวลา
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6. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1
(หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
7. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จาต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียง
ทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
8. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจาเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง กรรมการเพียง
ท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอก
กล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทาหน้าที่กรรมการใน
การพิจารณาวาระการประชุมนั้น
9. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทางาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองงานที่นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดาเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ดาเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารก็ได้
10. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้
ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจหรือมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง (ตามที่ นิ ย ามไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
11.2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – นำมสกุล
นายณรงค์
สุวัฒนพิมพ์
นางสาวปาลาวี บุนนาค
นายอานวย
นาครัชตะอมร
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์
นางสาริศาส์ส์
มหาเจริญสุข

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. พิจารณาสอบทาน และนาเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ
3. กากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้
สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
7. ให้คาแนะนาและคาปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM)
และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/
หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกาหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนาเสนอ
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11.2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพรพัฒน์
กิจเจริญ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเอก
สุวัฒนพิมพ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ด้ำนกำรสรรหำ
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย
สรรหา หรือ พิ จารณาจากบุ คคลจากท าเนี ย บกรรมการอาชี พ หรือการให้ ก รรมการแต่ ละคนเสนอชื่ อบุ ค คลที่
เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคั ดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณ สมบัติที่
กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้อยู่ในปั จจุบั น เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท อื่น ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็น
ธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และ
ค่าเบี้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้ บริห าร
ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการ
บริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
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5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
11.3

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
11.3.1 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี
ความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกาหนดและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่า
กว่า 3 คน
3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ใ ห้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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7. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นเข้ า มาแทน และมติ ข องคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
11.3.2 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษั ท ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยัง
ไม่ ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด ใหม่ ก็ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบชุ ด เดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่
หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็น
กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ /1กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
/1
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญ ญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ ในการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น โดยอนุ โ ลม แต่ ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่า งเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษั ทหรือบริษัท ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสิน ใจในการดาเนิน
กิจการของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม บริษั ทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.3 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระที่ดารงตาแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคล
ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท แต่ งตั้ งให้ เป็ น กรรมการบริห ารซึ่ ง ไม่ ได้ ด ารงต าแหน่ งในบริษั ท ให้ มี ว าระด ารงต าแหน่ งตามที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
11.3.4 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษั ท โดยมีจานวนตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ นสมควร และโดยที่ คณะกรรมการบริษั ท จะแต่ งตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.3.5 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.3.5 องค์ประกอบและกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้า
มาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท
โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกาหนดกลไกการกากับ
ดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การเปิ ด เผยข้ อมู ลและการท ารายการซึ่ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และข้อ ก าหนดของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

11.5

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมี
ข้อกาหนด ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ค) ต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท
และ/หรือเข้าทานิ ติกรรมอื่น ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชน โดยข้อกาหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร
และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้ บ ริห ารของบริ ษั ท รวมถึ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริษั ท ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องจัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
11.6

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2556 – ปี 2559 ให้แก่บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
หน่วย : บำท
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
620,000
620,000
690,000
730,000
2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
390,000
450,000
รวม
620,000
620,000
1,080,000
1,180,000
2. ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี หน้า 11 - 20

