บริษัท เอ็ น ซี แอล อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล โลจิ สติ ก ส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เนื
ี อ่ งจากเห็นว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจทีท่ ำ� ให้ บริษทั มีระบบการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็ นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษทั ให้ มกี ารขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมัน่ คงต่อไปซึง่ จะก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องอีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
ในระยะยาว บริ ษัทจึงได้ ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริ ษัทซึง่ เป็ นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น  รวมถึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่  การซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น  การมีสว่ นแบ่ง
ในก�ำไรของบริ ษัท  การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ   การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ แต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ  แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี  และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่นการจัดสรรเงินปันผลการก�ำหนดหรือการแก้ ไข
ข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ด�ำเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
1) บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า7วันโดยระบุวนั เวลาสถานที่และวาระการประชุมเพือ่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษา
ข้ อมูลล่วงหน้ า
2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึง
วิธกี ารใช้ สทิ ธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทังการตั
้
งค�
้ ำถามต่อทีป่ ระชุมตามระเบียบวาระการประชุมทังนี
้ ้
ในระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตังค�
้ ำถามในทีป่ ระชุม
อย่างอิสระเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทังกรรมการ
้
และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุมด้ วย
3) เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข้ อมูลและข่าวสารของผู้ถอื หุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยแสดงข้ อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
ในเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้ อมูลวาระการประชุมได้ อย่างสะดวกและมีเวลาในการศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
ก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปเอกสารจริ งจากบริ ษัท
4) จัดให้ มีการจดรายงานการประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ ในรายงาน
การประชุมเพือ่ ให้ ผ้ ถู อื หุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีบริ
้ ษทั จะน�ำส่งรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์
ของบริ ษัท
5) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคล
ใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริ ษัทจัดส่งไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร  
ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการได้ ดแู ลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้
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ปฏิบตั แิ ละอ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและไม่กระท�ำการใดๆทีเ่ ป็ นการจ�ำกัดหรื อละเมิดหรื อลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก�ำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้ อมูลส�ำคัญ หรื อเพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าโดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นชอบ
เพิ่มการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เข้ าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ งรายชื่อกรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้ดแู ลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรื อ
แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผู้พจิ ารณาด�ำเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื่ องหากเป็ น
ข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและด�ำเนินการหาวิธีแก้ ไขที่เหมาะสม หากเป็ นข้ อเสนอแนะ กรรมการ
อิสระจะท�ำการพิจารณาข้ อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นซึง่ หากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็ นเรื่องทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก�ำหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร พร้ อม
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัตแิ ละการให้ ความยินยอมของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
บริ ษัทก�ำหนดให้ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ าง ตลอดจนคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล โดยมี
ก�ำหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท หรื อน�ำข้ อมูลของบริ ษัท
เพื่อไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
ให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ในหน้ าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน  ก.ล.ต.
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทังจะแจ้
้
งข่าวสารและข้ อก�ำหนด
ต่างๆ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารตามที่ได้ รับแจ้ งจากทาง
หน่วยงานดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักถึงความส�ำคัญแก่การก�ำกับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เช่น ลูกค้ า คูค่ ้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรื อเจ้ าหนี ้ต่างๆ
เป็ นต้ น รวมทังสาธารณชนและสั
้
งคมโดยรวม บริ ษัทจึงได้ ก�ำหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ โดยค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท และจะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ เสียเหล่านัน้
1) การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้ นการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่
ผู้ถือหุ้น และด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสโดยจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ด�ำเนินการใดๆ
ที่จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และสม�่ำเสมอ
2) การปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
บริ ษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจน
การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มงุ่ เน้ นในการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนือ่ งด้ วยเชือ่ ว่าพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการเติบโตของบริษทั
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
3) การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
บริ ษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ าโดยมุ่งเน้ นที่จะผลิตสินค้ าและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน โดยบริ ษัทจะมีการก�ำหนดราคาสินค้ า และบริ การที่เหมาะสม
แก่ลกู ค้ าอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการรักษาความลับของลูกค้ าอย่างสม�่ำเสมอด้ วย
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4)

5)
6)

การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้
บริ ษัทจะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้อย่างไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และจะไม่ด�ำเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้
โดยบริษัทจะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ตามเงือ่ นไขทางการค้ า และ/หรือข้ อตกลงตามสัญญาทีท่ �ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย
การปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่ง
บริ ษัทจะปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดแี ละกฎหมายที่กำ� หนดไว้ หลีกเลีย่ งวิธีการที่ทจุ ริ ตเพื่อท�ำลายคูแ่ ข่งและ
รักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
การปฏิบตั ิตอ่ ชุมชนและสังคม
บริษทั จะด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส�ำคัญและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมโดยปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นในบริ ษัทอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รวมทังสนั
้ บสนุนกิจกรรมที่กอ่ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และไม่
กระท�ำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความส�ำคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ทังรายงานทางการเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงข้ อมูลทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากบริ ษัทได้
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว และได้ เสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะท�ำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือ
หุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ ง และสมเหตุ
สมผลส�ำหรับงบการเงินของบริษัทนัน้ จะถูกจัดขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปโดยมีการเลือกใช้ นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบตั ิอย่างสม�่ำเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษทั จัดให้ มรี ะบบการควบคุมภายในเพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอ
ทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินงานทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญโดยมีการ
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังไม่มีการจัดตังหน่
้ วย
งานเฉพาะส�ำหรับงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารท�ำหน้ าที่ในการติดต่อและให้ ข้อมูลต่างๆ
ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงต่อความเป็ นจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5 : ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทมาจากการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท กรรมการบริ ษัทจะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนี บริ
้ ษัทได้ มีการก�ำหนดให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึง่ มีหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ ด�ำเนินไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้น
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้นจ�ำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็ น กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจ�ำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริ หารจ�ำนวน 4 ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ โครงสร้ างกรรมการดังกล่าวจะช่วยท�ำให้ เกิดการถ่วงดุล
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ในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่ องต่างๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัท ดังนี ้
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้นจ�ำนวน3ท่านท�ำการปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอ
เรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิและหน้ าที่ตามที่ได้ ก�ำหนดไว้
ในขอบเขต อ�ำนาจ และหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านจะต้ องมี
ความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ของบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ ้นมาปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อ
แบ่งเบาภาระการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท
5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสาม หรื อจ�ำนวนใกล้ ที่สดุ
กับจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้ กลับเข้ ามารับต�ำแหน่งได้
ส�ำหรับกรรมการตรวจสอบนัน้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี
้ ้ กรรมการ
ตรวจสอบอาจได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
5.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทก�ำหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสำ� หรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิด
ชอบของตน และต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นส�ำคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริ ษัท และก�ำกับดูแลให้ ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
แผนการ และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการท� ำรายการระหว่างกันของบริ ษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ว่าผู้บริ หารและผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ
ประกาศ ค�ำสัง่ หรื อข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริ ษัท รวมถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
บัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญชี หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้ วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบ
และให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท แบบแสดง
รายงานข้ อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทให้ ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังระดั
้ บบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้ มีการก�ำหนดขอบเขตหน้ าที่และ
อ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยก
หน้ าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน
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เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริ ษัทจัดให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างที่ปรึ กษาเพื่อท�ำการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยภายหลังจากการ
ปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ ามา
ท�ำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท และให้ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
เติมตามความจ�ำเป็ น โดยจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมอย่างครบถ้ วน พร้ อมข้ อมูลประกอบที่เกี่ยวข้ อง
ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม รวมทังได้
้ มี
การจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท
พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทมีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราเพียงพอส�ำหรับการรักษา
กรรมการและผู้บริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควรปัจจัยทีจ่ ะน�ำมาพิจารณาประกอบด้ วยประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบทังนี
้ การจ่
้ ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จะต้ องผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ส�ำหรับค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทก�ำหนดไว้ โดยจะ
พิจารณาจากภาระหน้ าที่  ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ าน และผลการด�ำเนินงานของบริ ษัท
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ มกี ารฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ ทู เี่ กี่ยวข้ องในระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
2.

คณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่   คณะกรรมการบริ ษัท   คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  
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2.1

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีการก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท
มีอ�ำนาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยสรุปอ�ำนาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้
ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้ วยความสุจริ ต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษัท
3. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
4. จัดให้ มีการจัดท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัทณวันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึง่ ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ วน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมดูแลการบริ หารและ
การจัดการของฝ่ ายบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ไว้
6. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทังพิ
้ จารณาทบทวน
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
7. พิจารณาและอนุมตั กิ ิจการอื่นๆ ที่ส�ำคัญอันเกี่ยวกับบริ ษัท หรื อที่เห็นสมควรจะด�ำเนินการนันๆ
้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
8. พิจารณากลัน่ กรองรายงานทีต่ ้ องน�ำเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีวาระหลัก
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ดังนี ้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�ำเนินการของบริ ษัท
- พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินก�ำไรบริ ษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิ จารณารายการที่ อาจก่ อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ ต้องขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น
- เรื่ องอื่นๆ
9. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายในรวมทัง้
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัท และมีหน้ าที่ก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข
10. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร คณะผู้บริ หาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
11. คณะกรรมการต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เข้ า เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษัท ไม่วา่ จะท�ำเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่นเว้ นแต่ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
12. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้ มี
รายงานข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลทางการเงินของบริษทั เพือ่ รายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มสี ว่ นได้ เสียหรือผู้ลงทุน
ทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ทันการณ์และเป็ นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
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13. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือกรรมการย่อยหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั ิ
การอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรือมอบอ�ำนาจ
เพือ่ ให้ บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจหน้ าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอ�ำนาจหรื อ
อ�ำนาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
14. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆรวมทังก�
้ ำกับดูแล
ให้ บริ ษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริ หารระดับสูง
15. ในการด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามทีไ่ ด้ รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้ างต้ นหากมีกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ เป็ น
การเฉพาะ ให้ คณะกรรมการบริษทั นันด�
้ ำเนินการให้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของบริษทั ดังกล่าวโดยในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการใดทีก่ รรมการของบริษทั มีหรืออาจมีผลประโยชน์
หรืออาจมีสว่ นได้สว่ นเสียหรือเป็นการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้ องกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งตามความหมาย
ของประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทท่านนัน้ จะไม่มีอ�ำนาจอนุมตั ิการด�ำเนินการดังกล่าว
16. การมอบอ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้ องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอ�ำนาจ
หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผู้รบั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ิ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง  (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง)อาจมีสว่ นได้ เสียหรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
อืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยเว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นได้ อนุมตั ไิ ว้ ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรื อข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้ อง
17. เว้ นแต่อำ� นาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนีจะกระท�
้
ำได้ กต็ อ่ เมือ่ ได้ รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นก่อนทังนี
้ ้
เรื่องทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยให้ กรรมการ
ซึง่ มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
- เรื่ องที่กฎหมายก�ำหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การท�ำรายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายทีก่ ฎหมายส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18. เรื่องต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมและจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจ�ำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ส�ำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
- การท�ำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สำ� คัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
- การอืน่ ใดทีก่ ำ� หนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ/หรือข้ อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
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ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการ
ซึง่ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี คณะกรรมการยั
้
งมีขอบเขตหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจ�ำหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
2.2

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาทีก่ ฎหมายตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องก�ำหนด
2. สอบทานให้ บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน(internalcontrol)และระบบการตรวจสอบภายใน  (internalaudit)
รวมทังการบริ
้
หารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ ว
ยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต าม
กฎบัตร (charter)
- รายการอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8 ในกรณีที่พบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระท�ำ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริ ษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อมีสิ่ง
ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ด�ำเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลา
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการ
หรื อ การกระท� ำ ดัง กล่ า วต่ อ ส� ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเรี ยก สัง่ การให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องและจ�ำเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตอ�ำนาจ
หน้ าที่ของข้ อบังคับฉบับนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็ น และเหมาะสม โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ อง
ค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.3

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. น� ำเสนอคณะกรรมการบริ ษัทในการก� ำหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้
2. ก�ำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หาร
ความเสีย่ ง และติดตามการน�ำไปปฏิบตั ิ รวมทังการสอบทานประสิ
้
ทธิผลของกรอบการบริหารความเสีย่ ง
3. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง และด�ำเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การจัดการความเสี่ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และการบริ หารความเสี่ยง
ได้ ถกู น�ำไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
4. ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
5. ด�ำเนินการตัดสินใจและให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปั ญหาส�ำคัญที่เกิดขึ ้นในกระบวนการบริ หารความเสี่ยง
6. น� ำเสนอรายงานผลการด�ำเนิ นงานของคณะท� ำงานบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรับทราบ และ/หรื อ พิจารณาทุกไตรมาส

2.4

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
				 การสรรหา
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรื อเสนอขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริ ษัท ที่ครบวาระ
และ/หรื อ มีต�ำแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ่ม
- ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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บริษัท เอ็น ซีแอล อิน เตอร์เนชั่น แนล โลจิส ติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

				 การก�ำหนดค่าตอบแทน
- จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
- ก� ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการเพื่อเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ให้ ค�ำชี ้แจง ตอบค�ำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารตามข้ อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี ของบริ ษัทฯ
- ปฏิ บัติการอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกับการก� ำหนดค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายโดย
ฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้ องรายงานหรื อน�ำเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้ บรรลุตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
2.5

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการ
บริ หารมีอ�ำนาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริ หารของบริ ษัท ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอ�ำนาจการบริ หาร
ต่าง ๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริ ษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยสรุ ปอ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้ ดงั นี ้
1. ท�ำหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทก�ำหนดไว้ และ
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้ างในการบริ หารงานเพื่อให้ สามารถ
ด�ำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังน�
้ ำเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา
3. ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ิของแต่ละบุคคลให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม จัดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่อาจจะเอื ้อ
ต่อการทุจริ ตในหน้ าที่ออกจากกัน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ รวมทังควบคุ
้
มให้ มี
การถือปฏิบตั ิตามหลักการและข้ อก�ำหนดที่มีการอนุมตั ิแล้ ว
4. พิจารณาโครงสร้ างองค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5. มีอ�ำนาจในการบริ หารจัดการโครงสร้ างเงินเดือน ก�ำหนดขอบเขตหน้ าที่ในการท�ำงาน บรรจุ แต่งตัง้
โยกย้ าย ตัดหรื อลดค่าจ้ าง ถอดถอน เลิกจ้ าง การลงโทษทางวินยั การให้ รางวัล พิจารณาความดี
ความชอบของพนักงาน
6. พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารด� ำ เนิ น งานในการท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น กับ ธนาคารหรื อ สถาบัน การเงิ น ส� ำ หรั บ
สนับสนุนการท�ำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิ ดบัญชีธนาคาร การปิ ดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้
กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�ำน�ำ  จ�ำนอง ค� ้ำประกัน และอื่นๆรวมถึงการซื ้อขาย และจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ ใดๆเพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจ ตามอ�ำนาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ ไว้
7. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน และก�ำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่ก�ำหนดไว้ ในคูม่ ืออ�ำนาจอนุมตั ิ
8. พิจารณาอนุมตั แิ ผนการปฏิบตั ขิ องแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิ ค�ำขอจากฝ่ ายงานต่างๆ
ของบริ ษัทที่เกินอ�ำนาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามอ�ำนาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ ไว้
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บริษัท เอ็ น ซี แอล อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล โลจิ สติ ก ส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

9. พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังที
้ ่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จ�ำเป็ นต่อการด�ำเนินงานของบริ ษัท
10. พิจารณาเรื่ องการระดมทุน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
11. ด�ำเนินการอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าว
ผู้ได้ รับมอบอ�ำนาจนันต้
้ องไม่มีอำ� นาจอนุมตั ริ ายการที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง(“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง”
ให้ มีความหมายตามที่ก�ำหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องก�ำหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
อนึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริ หาร
มีอ�ำนาจอนุมตั ิท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนบริ การและ/หรื อสินค้ าอันป็ นปกติธุระของบริ ษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน
10.00 ล้ านบาท และอนุมตั ิการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ อื่นตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ านบาท และ
อนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 10.00 ล้ านบาท หากเกินจ�ำนวนที่สามารถอนุมตั ไิ ด้ ให้ น�ำเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและมีอ�ำนาจอนุมตั ิท�ำธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณในวงเงินไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
งบประมาณที่ได้ อนุมตั ไิ ว้ ในแต่ละปี
2.6
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้ ก�ำหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
มีขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรื อข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. ดูแล บริ หาร ด�ำเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจ�ำตามปกติธรุ กิจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก�ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
3. บริ หารจัดการการด�ำเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้ องตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท
4. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการด้ านการเงิน การตลาด งานบริ หารบุคคล และด้ านการปฏิบตั งิ านอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงานของบริ ษัทที่ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท
5. มีอ�ำนาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย ปลดออก เลิกจ้ าง ก�ำหนดอัตราค่าจ้ างและค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงาน
บริ ษัท โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอ�ำนาจช่วงให้ ด�ำเนินการแทนได้
6. ก�ำหนดบ�ำเหน็จรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ�ำของ
พนักงานบริ ษัท
7. เจราจา และเข้ าท�ำสัญญา และ/หรื อ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท   โดยวงเงิน
ส�ำหรับแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ในอ�ำนาจด�ำเนินการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว
8. ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริ ษัท เพื่อให้ การด�ำเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
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9. ปฏิบตั ิหน้ าที่อ่ืนๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ มีอ�ำนาจด�ำเนินการใดๆ ที่จ�ำเป็ น
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
10. ให้ มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจ
ตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อก�ำหนด หรื อค�ำสัง่ ที่คณะกรรมการ
ของบริ ษัทได้ ก�ำหนดไว้ ทัง้ นี ้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอ�ำนาจ หรื อมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
หรื อผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ ท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมัติไว้
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้ ก�ำหนดให้ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารมี อ� ำ นาจอนุมัติ ท� ำ ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ต้ น ทุน บริ ก ารและ/หรื อ สิน ค้ า อัน เป็ น ปกติ ธุ ร ะของ
บริ ษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้ านบาท และอนุมตั ิการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์ สินตาม
งบประมาณในวงเงินไม่เกิน   1.00 ล้ านบาท และอนุมตั ิการท�ำธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน
1.00 ล้ านบาท หากเกินจ�ำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้ น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วแต่กรณี และมีอ�ำนาจอนุมตั ิท�ำธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณในวงเงิน
ไม่เกินร้ อยละ 10.00 ของงบประมาณที่ได้ อนุมัติไว้ ในแต่ละปี
3.

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 การสรรหาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนจะร่ ว มกัน พิ จ ารณาเบื อ้ งต้ น ถึ ง คุณ สมบัติ ข องบุค คล
ที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ประกาศ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ การท�ำงาน และ
ความเหมาะสมด้ านอื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ บ้ ริ ษัทมีนโยบายแต่งตังกรรมการอิ
้
สระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของจ� ำนวนกรรมการทังหมด
้
ของ บริ ษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริ ษัท  ทงั ้ นี ให้
้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจ�ำ หรื อ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษัท  เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ น
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระทังนี
้ ลั้ กษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร  รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ�ำนาจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการรายอืน่ ผู้บริหารหรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
หรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นทีม่ นี ยั หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของผู้ทมี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั      บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษัท  เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้ รบั การแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
รวมถึงการท�ำรายการทางการค้ าที่กระท�ำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม
ค� ้ำประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท
หรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า  ทงนี
ั ้ การค�
้ ำนวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้น
ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจ
ควบคุมของบริ ษัท  และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี  ซงึ่ มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู  ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีไ่ ด้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริ ษัท  และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย  เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวัน
ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยหรือ
ไม่เป็ นหุ้นส่วนทีม่ นี ยั ในห้ างหุ้นส่วนหรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้ างพนักงานทีป่ รึกษาทีร่ ับ
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษทั อืน่   ซงึ่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริ ษัท
9.3.2 การสรรหาและแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หาร
ในการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารคณะกรรมการบริหารจะท�ำการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน
มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต�ำแหน่ง เพื่อน�ำเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
4.
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การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการน�ำข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน    ค่สู มรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัท เอ็น ซีแอล อิน เตอร์เนชั่น แนล โลจิส ติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังการรายงานการได้
้
มาหรื อจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา246
และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. ให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท�ำและเปิ ดเผยรายงาน
การถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ แ ละรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ต่ อ ส� ำ นัก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
ส�ำเนารายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระ
ส� ำ คัญ ซึ่ง มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหลัก ทรั พ ย์ ต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง ในการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข อง
บริ ษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา
24 ชัว่ โมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
ภายในต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มูล นัน้ ให้ ผ้ ูอื่ น ทราบจนกว่ า จะได้ มี ก ารแจ้ ง ข้ อ มูล นัน้ ให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
มาตรการลงโทษหากมีการกระท�ำการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทถือเป็ นความผิดทางวินยั
ตามข้ อบังคับการท�ำงานของบริ ษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
4. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ที่มีหรื ออาจมีผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรู้ มาในต�ำแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้
บุคคลอื่นซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขายซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม และไม่ว่าการ
กระท�ำดังกล่าวจะท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อน�ำข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ ูอื่น
กระท�ำดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
5.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�ำหรับงวดปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท เอส พี
ออดิท จ�ำกัด รวมทังสิ
้ ้น 1,840,000 บาท ประกอบด้ วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี โดยไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็ นต้ น

6. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
		
		 - ไม่ มี -
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